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Portaria

* A Portaria n. 136/2020-GRHFC completa, que torna pública a Escala de 

Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do 

Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de MAIO/2020, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CINTIA LUIZA TONDIN OAB - PR58093 (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

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

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA OAB - RJ113364 

(ADVOGADO(A))

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

MARCELO SCAFF PADILHA OAB - SP109492 (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LIVIO DE VIVO OAB - SP15411 (ADVOGADO(A))

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES OAB - SP280071 (ADVOGADO(A))

TRANSGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH OAB - PR35111 (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR OAB - SP112027 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

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

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Dos Embargos de Declaração opostos por Banco Santander S/A 

(ID. 21224917) I - Homologado o plano e concedida a Recuperação Judicial 

à Conenge Construção Civil Ltda., o Banco Santander S/A opôs Embargos 

de Declaração, ao argumento de que há contradição, uma vez que houve 

violação ao princípio da paridade entre os credores, uma vez que a 

recuperanda apresentou propostas de pagamentos diferenciadas para 

credores integrantes da classe III (credores quirografários), subdividindo 

entre 3 (três) subclasses, considerando a natureza do crédito e não o seu 

valor. Afirma, ainda, que deve ser sanada a omissão existente na r. 

decisão embargada, com a consequente exclusão da Cláusula 8ª do Plano 

de Recuperação Judicial, uma vez o descumprimento do plano implica em 

convolação em falência da recuperação judicial. Assim, requer o 

provimento dos Embargos de declaração, para sanar a omissão do 

controle de legalidade da cláusula 8ª, excluindo-a do Plano de 

Recuperação Judicial, e a contradição apontada das condições de 

pagamentos diferenciadas para a mesma classe de credores. (ID. 

21224917) A recuperanda pugnou pela rejeição dos Embargos de 

Declaração (ID. 21900967). Por sua vez, o Administrador Judicial 

manifestou pela manutenção da subclassificação prevista no Plano de 

recuperação judicial e pela nulidade da cláusula n.º 08, tendo em vista que 

o plano se descumprido, deverá a recuperação judicial ser convolada e 

falência (ID. 22080549). Conheço dos Embargos De Declaração, tendo em 

vista subsistir os requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.023). É certo que os embargos de declaração 

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

esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões 

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

a analisar os alegados Pontos Contraditório e Omisso na decisão 

embargada. O primeiro ponto Contraditório alegado pela embargante não 

merece ser acolhido, uma vez que não há vedação legal na divisão em 

subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que seja 

estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação 

judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos. Na espécie, 

observo que a subclasse prevista no Plano de Recuperação Judicial 

apresentado, baseado no valor dos créditos dos credores da classe 

quirografário mostra-se razoável, porquanto foi utilizado um critério 

objetivo e todos os credores que possuam interesses homogêneos serão 
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agrupados sob essa subclasse, favorecendo a recuperação judicial e 

possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro estabelecido. 

O segundo ponto Omisso alegado pela embargante merece ser acolhido. 

Isso porque, não há como convalidar a Cláusula 8ª do Plano de 

Recuperação Judicial no sentido de convocar nova assembleia geral de 

credores para deliberar quanto à alternativa de novo plano na hipótese de 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano aprovado. Sem 

maiores digressões sobre a questão, entendo suficiente para fundamentar 

sua ilegalidade o contido no § 1º, do artigo 61, da Lei n.º 11.101/05, uma 

vez que a norma estabelece que o descumprimento das obrigações 

contidas no plano de recuperação judicial, durante o biênio de 

fiscalização, implica em convolação em falência; transferir esse exame de 

conveniência acerca da decretação da falência aos credores reunidos em 

assembleia seria subtrair a competência do Juízo. Por ouro lado, são 

admitidas alterações do plano no curso da recuperação judicial, sem, 

contudo, admitir seu descumprimento, de modo que deverá a recuperanda 

antever eventual impossibilidade de cumprimento do mesmo e pugnar por 

nova assembleia, contudo, antes do encerramento por sentença do 

processo recuperacional. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 

NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO DAQUELA. PRINCÍPIO DA 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO SUBMETIDA À ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE 

QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS 

DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES E DA PAR CONDITIO 

CREDITORUM. 1. (...). 2. (...) 3. (...) 4. Discute-se, na espécie, sobre a 

modificação do plano originalmente proposto, após o biênio de supervisão 

judicial - constante do artigo 61 da Lei de Falências -, sem que houvesse o 

encerramento da recuperação judicial da empresa recuperanda. Ainda 

que transcorrido o prazo de até 2 anos de supervisão judicial, não houve, 

como ato subsequente, o encerramento da recuperação, e, por isso, os 

efeitos da recuperação judicial ainda perduram, mantendo assim a 

vinculação de todos os credores à deliberação da Assembleia. 5. Recurso 

especial provido.” (REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016) 

(destaquei) Sobre o tema, trago a colação o Enunciado nº 77 da 2ª 

Jornada de Direito Comercial, que assim dispõe: 77. As alterações do 

plano de recuperação judicial devem ser submetidas à assembleia geral de 

credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei 

n. 11.101/05, tendo caráter vinculante a todos os credores submetidos à 

recuperação judicial, observada a ressalva do art. 50, § 1º, da Lei n. 

11.101/05, ainda que propostas as alterações após dois anos da 

concessão da recuperação judicial e desde que ainda não encerrada por 

sentença. (destaquei) Portanto, o acolhimento em parte dos presentes 

Embargos De Declaração no que se refere ao ponto omisso de nulidade da 

cláusula 8ª do Plano de recuperação judicial é medida que se impõe. Do 

Prosseguimento do Procedimento de Consolidação de Propriedade n.º 

35.7302 (ID. 21228293) II - Pretende a Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, diante 

do fim do período de blindagem, seja oficiado ao Cartório do 2º Oficio da 

Comarca de Cuiabá/MT, a fim de autorizar o prosseguimento do 

procedimento de consolidação de propriedade nº 357302 (imóvel 

matriculado sob nº 94.048) suspenso por esse D. Juízo. O Administrador 

Judicial manifestou favoravelmente ao pedido (ID. 22080549). Pois bem. Na 

decisão de ID 18170531, determinei que fosse suspenso qualquer ato de 

expropriação do bem registrado sob a matrícula n° 94.048 - imóvel em 

garantia fiduciária à Cédula de Credito Bancário nº B60620692-0 firmada 

entre a recuperanda e a referida Cooperativa - enquanto perdurasse o 

prazo de blindagem, vez que reconheci sua essencialidade ao 

desempenho da atividade empresarial. Ocorre que ficou estabelecido 

como marco final da blindagem a deliberação do Plano em Assembleia 

Geral de Credores, sendo que no dia 21/5/2019 foi realizada Assembleia 

Geral de Credores – 2° convocação, ato no qual o Plano de Recuperação 

Judicial com o seu aditivo restou aprovado. Logo, a blindagem conferida 

ao aludido bem não mais persiste. Sendo assim, o pedido formulado pela 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, merecer ser deferido. Do Agravo de 

Instrumento Interposto pela União (Fazenda Nacional) – ID. 24157552 III – A 

União (Fazenda Nacional) comunica a interposição do Agravo de 

Instrumento n. 1014150-25.2019.811.0000 (TJMT) e requer seja reformada 

a decisão, em juízo de retratação, que concedeu a recuperação da 

empresa requerente dispensando-a da apresentação da respectiva 

certidão da regularidade fiscal. Em juízo de retratação, Mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 1.018, §1º, CPC), 

uma vez que a r. decisão proferida analisou o plano de recuperação 

judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, em vista do princípio 

da preservação da empresa. Do Pedido de Informações no Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1010393-23.2019.8.11.0000 (ID. 25634192) IV - 

Aportou o pedido de informações da Desembargadora Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1010393-23.2019.811.0000, interposto pela recuperanda em face da 

decisão que anulou a cláusula que previa que, aprovado o plano, 

automaticamente ocorreria a supressão das garantias fidejussórias e 

reais, em razão da novação das obrigações. Assim, prestei informações, 

nesta data, no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1010393-23.2019.811.0000, interposto pela recuperanda, por meio do 

Ofício n.º 11/2020/GABI. Dos Pedidos Formulados pela Recuperanda (ID. 

24920307) V – Na petição ID. 24920307 a recuperanda formula os 

seguintes pedidos: a) “ordenar que a instituição financeira Bradesco S.A 

proceda com a liberação dos valores no total de R$ 50.605,28 (cinquenta 

mil seiscentos e cinco reais e vinte e oito centavos), devidamente 

atualizados da data do bloqueio, até os dias de hoje, que foram 

amortizados na blindagem, e sejam imediatamente devolvidos a empresa 

recuperanda CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, vez que essencial a 

reestruturação da empresa.”; b) “o cancelamento de eventual 

consolidação de propriedade dos imóveis registrados sob as matrículas 

87.710, 87.711, 87.712, 87.713, 87.715, 87.716, 87.717, 87.718, 87.719, 

87.720, 87.727, 87.728, 87.729, 87.730, 87.731 e 87.732, tornando sem 

efeito a consolidação e o leilão ocorrido no dia 28.08.2019, bem como 

qualquer ato subsequente aos leilões que poderão vir a ocorrer face aos 

imóveis, intimando o Cartório 5º Ofício para que esclareça o motivo de ter 

prosseguido com a consolidação, oficiando a Corregedoria do TJMT se for 

o caso, mantendo-se tais imóveis com a recuperanda durante o 

cumprimento de seu PRJ”; c) “declarados como essenciais os imóveis das 

matrículas de números 70.631 e 94.048, até o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, por se tratarem da sede da empresa recuperanda, 

nitidamente necessários a continuidade das atividades e do cumprimento 

do plano de recuperação judicial, conforme entendimento do STJ”. Assim, 

antes de proceder à sua análise, mostra-se prudente a oitiva do 

Administrador Judicial e do Ministério Público. Do Dispositivo: Isto posto, 

passo a fazer as seguintes deliberações: VI - Dou provimento em parte 

aos Embargos de Declaração opostos por Banco Santander S/A, para 

sanar a omissão na r. decisão que homologou o Plano de Recuperação 

Judicial e Declarar Nula a Cláusula 8ª que determina a convocação de 

nova assembleia no caso de descumprimento do plano, sendo possível, 

apenas, eventual pleito de modificação do plano, que haverá de ser 

submetido ao crivo da assembleia de credores, antes do encerramento 

por sentença do processo recuperacional. VII – Defiro o pedido formulado 

pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde MT (ID. 21228293) e Oficie-se ao Cartório do 

2º Oficio da Comarca de Cuiabá/MT, autorizando o prosseguimento do 

procedimento de consolidação de propriedade nº 357302, do imóvel 

matriculado sob nº 94.048. VIII - Em juízo de retratação ao Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1014150-25.2019.811.0000 interposto pela 

União, Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC). IX - Intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre os pedidos formulados pela recuperanda 

ID 24920307. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos para análise dos pedidos pendentes. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CINTIA LUIZA TONDIN OAB - PR58093 (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

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

TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

DEBORA GARRITANO MENDES DE ARRUDA OAB - RJ113364 

(ADVOGADO(A))

ALAN PIZZOLATTO OAB - RS67642 (ADVOGADO(A))

MARCELO SCAFF PADILHA OAB - SP109492 (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LIVIO DE VIVO OAB - SP15411 (ADVOGADO(A))

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO AUGUSTO ANTUNES OAB - SP280071 (ADVOGADO(A))

TRANSGUIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH OAB - PR35111 (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR OAB - SP112027 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

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

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a recuperanda para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o protocolo do(s) 

ofício(s) de id 31488887. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Cesar Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007054-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004188-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (IMPUGNANTE)

EXTRA CAMINHOES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005356-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 
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presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016119-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SEVERIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017325-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017317-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1017155-92.2020.8.11.0041

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

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

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

78118-030 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015815-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028683-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES CLEYTON BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante o pedido da administradora judicial de id 26248286, intime-se o 

habilitante para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028683-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES CLEYTON BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante o pedido da administradora judicial de id 26248286, intime-se o 

habilitante para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019339-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Acolho o parecer ministerial de id 23856761, e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos o cálculo 

atualizado do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, nos 

termos do art. 9º, inciso II, da Lei de Regência, sob pena de extinção e 

arquivamento. Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial e 

a recuperanda para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019339-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Acolho o parecer ministerial de id 23856761, e determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos o cálculo 

atualizado do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, nos 

termos do art. 9º, inciso II, da Lei de Regência, sob pena de extinção e 

arquivamento. Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial e 

a recuperanda para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1032848-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DA CRUZ DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando o desmembramento da ação, e sendo assim, o 

presente incidente se refere tão somente a habilitação do crédito 

pertencente a Antonio Marcelo da Cruz de Jesus, renove-se vista a 

recuperanda para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014486-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos 

autos o cálculo atualizado do crédito até o dia 15/08/2016, nos termos do 

art. 9º, inciso II, da Lei de Regência, sob pena de extinção e arquivamento. 

Com a juntada, renove-se vista ao Administrador Judicial e a recuperanda 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1009136-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Gerdau Aços Longos s/a ingressou perante este Juízo com Pedido 

De Falência da empresa Via Appia Projetos e Construções Ltda, sob o 

argumento de que é credora da parte requerida, em razão do vencimento 

das duplicadas sem aceite, submetidas a protesto falimentar junto ao 

Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, pela importância atualizada 

de R$ 84.175,55. Assim, cite-se a requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 10 dias úteis, ou para que, no mesmo prazo, 

efetue o depósito elisivo do valor correspondente ao total do crédito, 

acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, 

conforme disposto no artigo 98 da Lei 11.101/2005. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013577-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN AURELIANO JORGE DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

aos autos da recuperação judicial de Mjb Vigilância e Segurança Ltda, 

deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

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

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

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

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

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004422-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência de Viagens Universal Ltda - EPP (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação interposta por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial de Agência de viagens Universal Ltda Epp, 

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

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

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

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052344-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Eireli, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012431-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de Impugnação ao Crédito interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Lumen Constutora e 

Incorporadora e Outras, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

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

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 
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Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

dependência aos autos da falência de A. L. de Miranda Me, que, conforme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005362-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Agência de viagens 

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

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

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028080-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Rodrigues dos Santos junto a recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

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

32.986,28, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, no valor de R$ 32.986,28 (id 22333153 e id 

23745013). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 28991565). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com 

os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 32.986,228, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000525-98.2017. 5.23.0008. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 32.986,28. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

judicial proceda à retificação do crédito de Milton Rodrigues dos Santos, 

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

de R$ 32.986,28, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028127-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Bonifacio de Oliveira junto a recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

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

13.613,10, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela retificação do 
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crédito do habilitante, no valor de R$ 13.613,10 (id 22326355 e id 

23759964). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 28991574). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com 

os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 13.613,10, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001408-91.2016. 5.23.0004. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 13.613,10. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

judicial proceda à retificação do crédito de Jose Bonifacio de Oliveira, no 

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

R$ 13.613,10, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1044361-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação De Credores proposta 

por Oi s/a junto a recuperação judicial de Mjb Comércio de Equipamentos 

Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda, a fim de que conste o valor de R$ 

921,83, no quadro geral de credores, classificado como quirografário. A 

recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, no valor de R$ 921,83 (id 25049994 e id 27175666). 

Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 

28993203). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com os 

documentos oriundos da prestação de serviços de telefonia, vencidos até 

a data do pedido de recuperação judicial, no valor total de R$ 921,83 (id 

24632054/24629074). Considerando que o pedido atendeu aos requisitos 

legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda e o 

Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito da autora deve 

ser retificado, a fim de constar a importância de R$ 921,83. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de impugnação e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à retificação 

do crédito de Oi s/a, no quadro de credores da recuperanda, para que 

passe a constar o valor de R$ 921,83, classificado como quirografário. 

Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002271-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Danylo Ferreira de Alcântara e Outro junto a recuperação judicial de 

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

valor de R$ 5.511,58, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito dos habilitantes, no valor de R$ 5.511,58 (id 23330281 

e id 23866872). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido 

inicial (id 28993209). É o relatório. Decido. O presente pedido veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 5.511.58, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000113-11.2017.5.23.0007. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

opõem ao pedido, o crédito dos autores deve ser incluído, a fim de constar 

a importância de R$ 5.511,58. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Danylo Ferreira de Alcântara e 

Outro, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 5.511,58, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031880-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES ARAUJO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Rodrigues Araújo de Melo junto a recuperação judicial de Grupo Dismafe, a 

fim de que conste o valor de R$ 40.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se 

manifestam pela inclusão do crédito da habilitante, no valor de R$ 

40.000,00 (id 22361909 e id 23155680). Parecer do Ministério Público pelo 

deferimento do pedido inicial (id 28993216). É o relatório. Decido. O 

presente pedido veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do 

Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de 

R$ 40.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000445-75.2019.5.23.0005. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e o Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito da autora 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 40.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de habilitação e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de Maria Rodrigues Araújo de Melo, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 40.000,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 
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cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033757-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Fernando Bueno de Almeida ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltdatop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

1.500,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. 

Apesar de devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte. O 

administrador judicial se manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(id 28850539). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido 

inicial (id 30705359). É o relatório. Decido. O presente pedido de 

habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 1.500,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista 

nº 0000405-81.2019.5.23.0009. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador 

Judicial não se opõe ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim 

de constar a importância de R$ 1.500,00. Ante o exposto, julgo procedente 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

Fernando Bueno de Almeida, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 1.500,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033739-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR FOGGIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Caio Cesar Foggiato ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltdatop Construções e Terraplanagem Ltda, 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 10.500,00, no quadro geral 

de credores, classificado como trabalhista. Apesar de devidamente 

intimada, a recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se 

manifesta pela inclusão do crédito do habilitante (id 28850503). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30748870). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 10.500,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000312-33.2019.5.23.0005. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

10.500,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Caio Cesar Foggiato, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 10.500,00, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029080-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON DA SILVA ROSARIO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

Edenilson da Silva Rosario junto a recuperação judicial de Lumen 

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

R$ 15.424,96, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. 

A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito da habilitante (id 22361421 e 23760763). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 29242182). É o relatório. 

Decido. O presente pedido veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 15.424,96, resultante dos autos da reclamação 

trabalhista nº 0000445-75.2019.5.23.0005. Considerando que o pedido 

atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito 

conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a 

recuperanda e o Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito 

do autor deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 15.424,96. 

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de habilitação e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de Edenilson da Silva Rosario, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 15.424,96, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040142-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SOARES TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Isaias Soares Tosta ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

3.700,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, no valor de R$ 3.700,00 (id 26584717 e id 

27302548). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 29554282). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

3.700,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000493-05.2018.5.23.0026. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e a Administradora Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 3.700,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que a administradora judicial proceda à 

inclusão do crédito de Isaias Soares Tosta, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 3.700,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034503-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO FRANCISCO DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Trata-se de pedido de Habilitação recebida como Impugnação À Relação 

De Credores proposta por Joselino Francisco de Arruda junto a 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, 

a fim de que conste o valor de R$ 10.035,32, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte (id 29410428) O administrador judicial se 

manifesta pela retificação do crédito do habilitante (id 29829433). Parecer 

do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31066200). É o 

relatório. Decido. O presente pedido veio instruído com os documentos 

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

no valor atualizado de R$ 10.035,32, resultante dos autos da reclamação 

trabalhista nº 0000331-16.2017.5.23.0003. Considerando que o pedido 

atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito 

conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o 

Administrador Judicial não se opõe ao pedido, o crédito do autor deve ser 

retificado, a fim de constar a importância de R$ 10.035,32. Ante o exposto, 

julgo procedente o presente pedido de impugnação e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

Joselino Francisco de Arruda, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 10.035,32, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033771-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Leonaldo Gonçalves de Queiroz Filho ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltdatop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

10.000,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 23844822 e 28895667). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30749645). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 10.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000124-52.2019.5.23.0001. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 10.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Leonaldo 

Gonçalves de Queiroz Filho, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 10.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033766-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOPES DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
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Visto. Leandro Lopes de Almeida Miranda ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 10.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se manifesta pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 28850511). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30748887). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 10.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000142-73.2019.5.23.0001. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

10.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Leandro Lopes de Almeida 

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

10.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1037799-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Pablo dos Santos Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

1.046,09, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, no valor de R$ 1.046,09 (id 26532416 e id 

27304283). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 29554256). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

1.046,09, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

00763.2006.003.23.00-8. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e a Administradora Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 1.046,09. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que a administradora judicial proceda à 

inclusão do crédito de Pablo dos Santos Silva, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 1.046,09, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033743-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Edimundo Teixeira de Jesus ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 11.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se manifesta pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 28850496). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30748878). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 11.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000131-44.2019.5.23.0001. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

11.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Edimundo Teixeira de Jesus, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 11.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033797-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN BEATRIZ BATISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Karen Beatriz Batista de Carvalho ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 7.129,47, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se manifesta pela 

inclusão do crédito da habilitante (id 28850524). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30749652). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 7.129,47, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 00001406-93.2017.5.23.0002. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

crédito da autora deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

7.129,47. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o administrador 
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judicial proceda à inclusão do crédito de Karen Beatriz Batista de 

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

7.129,47, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046643-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Rafael Reis da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

2.000,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 25561344 e 28720050). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30751395). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000331-86.2018.5.23.0036. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 2.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Rafael Reis da 

Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 2.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041799-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Pedro Francisco Guimarães ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 2.200,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24614746 e 27755151). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 29810279). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.200,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000483-58.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 2.200,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Pedro Francisco 

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

2.200,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034655-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE PINHO TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Carlos Augusto de Pinho Teixeira ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 19.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se 

manifestam pela inclusão do crédito do habilitante (id 23000531 e 

28895676). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 31066208). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

19.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000070-77.2019.5.23.0004. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e o Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 19.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de Carlos Augusto de Pinho Teixeira, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 19.000,00, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1060066-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação De Credores proposta 

por Valmir André dos Santos junto a recuperação judicial de Mjb Comércio 

de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda, a fim de que 

conste o valor de R$ 7.000,00, no quadro geral de credores, classificado 

como trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam 

pela retificação do crédito do habilitante, no valor de R$ 7.000,00 (id 

28538713 e id 29802672). Parecer do Ministério Público pelo deferimento 

do pedido inicial (id 31068518). É o relatório. Decido. O presente pedido de 

habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 7.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista 

nº 0000791-38.2019.5.23.0001. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e a Administradora Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser retificado, a fim de constar a importância de R$ 7.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de impugnação e, em 

consequência, determino que a administradora judicial proceda à 

retificação do crédito de Valmir André dos Santos, no quadro de credores 

da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 7.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1038082-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de pedido de Habilitação recebida como Impugnação À 

Relação De Credores proposta por Larissa Alves Silva junto a 

recuperação judicial de MJB Vigilância e Segurança Ltda, a fim de que 

conste o valor de R$ 7.000,00, no quadro geral de credores, classificado 

como trabalhista. A recuperanda e a Administradora Judicial se 

manifestam pela retificação do crédito do habilitante (id 23764570 e 

26444303). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 29554268). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

7 . 0 0 0 , 0 0 ,  r e s u l t a n t e  d o s  a u t o s  d a  r e c l a m a ç ã o  n º 

0000592-98.2019.5.23.0006. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto à atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a 

Administradora Judicial não se opõe ao pedido, o crédito da autora deve 

ser retificado, para que passe a constar a importância de R$ 7.000,00. 

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à retificação do crédito de Larissa Alves Silva, no quadro de 

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

7.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1061133-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HWANDERSON LUIZ DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Hwanderson Luiz da Silva Magalhães ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de MJB 

Vigilância e Segurança Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 6.000,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. 

A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 28538698 e 29802662). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31068527). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000246-41.2019.5.23.0009. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 6.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Hwanderson Luiz 

da Silva Magalhães, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 6.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1032786-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Antonio Carlos Leite ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Complexx Tecnologia 

Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 1.100,00, no quadro 

geral de credores, classificado como trabalhista. A recuperanda e a 

administradora judicial se manifestam pela inclusão do crédito do 

habilitante (id 22941047 e 28427087). Parecer do Ministério Público pelo 

deferimento do pedido inicial (id 31068957). É o relatório. Decido. O 
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presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 1.100,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000212-68.2017.5.23.0031. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 1.100,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Antonio Carlos 

Leite, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 1.100,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007180-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LAURO DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Marcio Lauro da Costa ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Complexx Tecnologia 

Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 15.652,15, no quadro 

geral de credores, classificado como trabalhista. A recuperanda e a 

administradora judicial se manifestam pela inclusão do crédito do 

habilitante (id 23209468 e 23167074). Parecer do Ministério Público pelo 

deferimento do pedido inicial (id 30889922). É o relatório. Decido. O 

presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 15.652,15, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000452-38.2017.5.23.0005. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 15.652,15. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Marcio Lauro da 

Costa, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 15.652,15, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040625-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de pedido de Habilitação recebida como Impugnação À 

Relação De Credores proposta por Sergio Oliveira Rocha junto a 

recuperação judicial de MJB Vigilância e Segurança Ltda, a fim de que 

conste o valor de R$ 8.500,00, no quadro geral de credores, classificado 

como trabalhista. A recuperanda e a Administradora Judicial se 

manifestam pela retificação do crédito do habilitante (id 224267833 e 

27527414). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 30113215). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

8 . 5 0 0 , 0 0 ,  r e s u l t a n t e  d o s  a u t o s  d a  r e c l a m a ç ã o  n º 

0000548-76.2019.5.23.0007. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto à atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a 

Administradora Judicial não se opõe ao pedido, o crédito do autor deve ser 

retificado, para que passe a constar a importância de R$ 8.500,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de Sergio Oliveira Rocha no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 8.500,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041823-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Geremias Fernades da Silva ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 2.200,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24614784 e 27753384). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30113534). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.200,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000481-88.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 2.200,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Geremias 

Fernades da Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

2.200,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041823-64.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Geremias Fernades da Silva ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 2.200,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24614784 e 27753384). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30113534). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.200,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000481-88.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 2.200,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Geremias 

Fernades da Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

2.200,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041787-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Josimar Lopes Mendes ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

2.200,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 24614773 e 27755189). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30119196). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 2.200,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000486-13.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 2.200,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Josimar Lopes 

Mendes, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 2.200,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041770-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAN DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Florisvan de Souza Nascimento ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 3.700,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24578250 e 27779452). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30118440). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 3.700,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000485-28.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 3.700,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Florisvan de 

Souza Nascimento, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 3.700,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041819-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIMIR NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Cladimir Nunes dos Santos ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 3.700,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 
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inclusão do crédito do habilitante (id 24614786 e 27753376). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30114461). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 3.700,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000466-22.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 3.700,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Cladimir Nunes 

dos Santos, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

3.700,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041817-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Carlos Bispo dos Santos ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

3.700,00, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 24614778 e 28778539). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31066694). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 3.700,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000463-67.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 3.700,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Carlos Bispo dos 

Santos, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 3.700,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033783-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO RAFAEL BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Thulio Rafael Barbosa ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 8.000,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a recuperanda permaneceu 

inerte. O administrador judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (id 24546751). É o relatório. Decido. O presente pedido de 

habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 8.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista 

nº 0000484-50.2018.5.23.0051. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador 

Judicial não se opõe ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim 

de constar a importância de R$ 8.000,00. Ante o exposto, julgo procedente 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

Thulio Rafael Barbosa, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 8.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério 

Público. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041109-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MARQUES NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Jose Luiz Marques Novais ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Lumen 

Consultoria, Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 15.155,88, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

retificação do crédito do habilitante (id 22265294 e id 21059244). Parecer 

do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 29555155). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 15.155,88, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001345-72.2016.5.23.0002. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 15.155,88. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Jose Luiz Marques 

Novais, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 15.155,88, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035567-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NEPOMUCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Carlos Nepomuceno de Souza ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 4.500,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se 

manifestam pela inclusão do crédito do habilitante (id 23000992 e 

28850515). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 30749655). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

4.500,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000165-60.2019.5.23.0052. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e o Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 4.500,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de Carlos Nepomuceno de Souza, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 4.500,00, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035572-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Cesar Leonardo dos Santos ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 5.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se 

manifestam pela inclusão do crédito do habilitante (id 23001006 e 

28850894). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial 

(id 30749658). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

5.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000095-46.2019.5.23.0051. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e o Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 5.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de Cesar Leonardo dos Santos, no quadro de 

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

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033791-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DOS SANTOS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Wagner Dos Santos Aires ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 10.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se manifesta pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 28850892). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31068964). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 10.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000114-93.2019.5.23.0005. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

10.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Wagner Dos Santos Aires, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 10.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033808-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
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Visto. Simony Maria da Silva Barradas ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo 

Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 1.168,89, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. Apesar de devidamente intimada, a 

recuperanda permaneceu inerte. O administrador judicial se manifesta pela 

inclusão do crédito da habilitante (id 28850537). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31068950). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 1.168,89, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001406-93.2017.5.23.0002. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

crédito da autora deve ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 

1.168,89. Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de 

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

judicial proceda à inclusão do crédito de Simony Maria da Silva Barradas, 

no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 1.168,89, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041819-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIMIR NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Cladimir Nunes dos Santos ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 3.700,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24614786 e 27753376). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30114461). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 3.700,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 000466-22.2018.5.23.0026. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 3.700,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Cladimir Nunes 

dos Santos, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

3.700,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034650-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Celio Gonçalves da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 6.000,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 26442885 e 26637121). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 29554249). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000484-50.2018.5.23.0051. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 6.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Celio Gonçalves da 

Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 6.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033777-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Oscalino de Figueiredo ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 10.000,00, no quadro geral de credores, classificado como 
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trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 22919300 e 24546087). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 10.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000138-12.2019.5.23.0009. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 10.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Oscalino de 

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

10.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034650-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Celio Gonçalves da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geosolo Engenharia 

Planejamento e Consultoria Ltda, com sua consequente inclusão do valor 

de R$ 6.000,00, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 26442885 e 26637121). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 29554249). É o 

relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000484-50.2018.5.23.0051. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 6.000,00. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

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

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Celio Gonçalves da 

Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 6.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1042290-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação De Credores proposta 

por Paulo Junior Ferreira de Oliveira junto a recuperação judicial de Mjb 

Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda, a fim de 

que conste o valor de R$ 6.000,00, no quadro geral de credores, 

classificado como trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se 

manifestam pela retificação do crédito do habilitante (id 24906530 e 

26444316). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 

6.000,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000658-87.2019.5.23.0003. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda 

e a Administradora Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor 

deve ser retificado, a fim de constar a importância de R$ 6.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de impugnação e, em 

consequência, determino que a administradora judicial proceda à 

retificação do crédito de Paulo Junior Ferreira de Oliveira, no quadro de 

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

6.000,00, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1018911-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR INACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ademar Inacio da Silva Neto ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Geotop 

Construções e Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 5.528,74, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela 

inclusão do crédito do habilitante (id 24568694 e 24647193). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 5.528,74, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001931-52.2016.5.23.0021. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

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

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

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

importância de R$ 5.528,74. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a 

administradora judicial proceda à inclusão do crédito de Ademar Inacio da 
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Silva Neto, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

5.528,74, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

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

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043850-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de pedido de Habilitação recebida como Impugnação À 

Relação De Credores proposta por Nelito Santos de Oliveira junto a 

recuperação judicial de Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda, 

a fim de que conste o valor de R$ 10.0000,00, no quadro geral de 

credores, classificado como trabalhista. A recuperanda e o Administrador 

Judicial se manifestam pela retificação do crédito do habilitante (id 

20348475 e 19081978). Parecer do Ministério Público pelo deferimento do 

pedido inicial (id 28519652). É o relatório. Decido. O presente pedido de 

habilitação de crédito veio instruído com documentos oriundos da Justiça 

do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado 

de R$ 10.000,00, resultante dos autos da reclamação nº 

0000798-55.2018.5.23.0004. Considerando que o pedido atendeu aos 

requisitos legais, inclusive quanto à atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador 

Judicial não se opõe ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, para 

que passe a constar a importância de R$ 10.000,00. Ante o exposto, julgo 

procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à retificação 

do crédito de Nelito Santos de Oliveira no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 10.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017596-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO BORTOLATTO (AUTOR)

NEIDE PEDRINI BORTOLATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DE TAL (REU)

FERRUGEM (REU)

DIVINO DE TAL (REU)

CELSO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1017596-73.2020.8.11.0041. AUTOR: NELSON ANTONIO BORTOLATTO, 

NEIDE PEDRINI BORTOLATTO REU: DIVINO DE TAL, CELSO DE TAL, 

IZAIAS DE TAL, FERRUGEM Vistos etc. Ouça-se o representante do MPE, 

consoante o exposto no art. 178, III, do CPC/2015. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (REU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (REU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (REU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (REU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (REU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (REU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (REU)

IRENE REI DE CASTRO (REU)

ROQUE BUSANELLO (REU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (REU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (REU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REU)

ERNESTO (REU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (REU)

FABIO LOPES DA SILVA (REU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (REU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JAIR MARTELO (REU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (REU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (REU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (REU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (REU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (REU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (REU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REU)

JACINTO AMORIM NETO (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

RITA RIBEIRO GOMES (REU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (REU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

CLOVES SOUZA SILVA (REU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (REU)

LEONARDO PEDROSO (REU)

EDER JOSE DOS SANTOS (REU)

JOSE AMILTON BISPO (REU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (REU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (REU)
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GISLAINE SOUZA LIMA (REU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (REU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (REU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

NEOSVALDO GERALDO (REU)

IRENO ARAUJO MAIA (REU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

MARILENE DAVID DA SILVA (REU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (REU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (REU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (REU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

VALMIR DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REU)

DIOGO BUSANELLO (REU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (REU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (REU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (REU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora a manifestar da decisão ID Nº 

9190252 - 2 – INTIMO a parte autora para que promova a ampla divulgação 

do conflito conforme determina o art. 554, §3º do CPC, Certifico mais que, 

em atendimento a decisão ID nº 15496993 compareceram 

espontaneamente ao feito, bem como ofertaram defesa, tempestivamente, 

e estão devidamente representados pela advogada Patricia Oliveira 

Goncalves, OAB-MT 14645, os REUS: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, 

IRENO ARAUJO MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, 

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, 

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUZA, ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES 

TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, 

JACINTO AMORIM NETO, ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA 

DE AQUINO DE LIMA, HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO 

ALVES DE SOUSA, CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE 

SOUSA, ELIAS FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA 

DIAS, SANDRA REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO 

ROSA DE OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA 

DOS SANTOS LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE 

LIMA, DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA , bem como a 

Defensoria Publica manifestou pelos reus incertos, desconhecidos e 

inominados de ID Nº 15859477. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Amanda 

Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Certidão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (REU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (REU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (REU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (REU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (REU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (REU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (REU)

IRENE REI DE CASTRO (REU)

ROQUE BUSANELLO (REU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (REU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (REU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REU)

ERNESTO (REU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (REU)

FABIO LOPES DA SILVA (REU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (REU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JAIR MARTELO (REU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (REU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (REU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (REU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (REU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (REU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (REU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REU)

JACINTO AMORIM NETO (REU)
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DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

RITA RIBEIRO GOMES (REU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (REU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

CLOVES SOUZA SILVA (REU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (REU)

LEONARDO PEDROSO (REU)

EDER JOSE DOS SANTOS (REU)

JOSE AMILTON BISPO (REU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (REU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (REU)

GISLAINE SOUZA LIMA (REU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (REU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (REU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

NEOSVALDO GERALDO (REU)

IRENO ARAUJO MAIA (REU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

MARILENE DAVID DA SILVA (REU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (REU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (REU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (REU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

VALMIR DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REU)

DIOGO BUSANELLO (REU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (REU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (REU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (REU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora a manifestar da decisão ID Nº 

9190252 - 2 – INTIMO a parte autora para que promova a ampla divulgação 

do conflito conforme determina o art. 554, §3º do CPC, Certifico mais que, 

em atendimento a decisão ID nº 15496993 compareceram 

espontaneamente ao feito, bem como ofertaram defesa, tempestivamente, 

e estão devidamente representados pela advogada Patricia Oliveira 

Goncalves, OAB-MT 14645, os REUS: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, 

IRENO ARAUJO MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, 

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, 

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUZA, ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES 

TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, 

JACINTO AMORIM NETO, ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA 

DE AQUINO DE LIMA, HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO 

ALVES DE SOUSA, CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE 

SOUSA, ELIAS FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA 

DIAS, SANDRA REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO 

ROSA DE OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA 

DOS SANTOS LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE 

LIMA, DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA , bem como a 

Defensoria Publica manifestou pelos reus incertos, desconhecidos e 

inominados de ID Nº 15859477. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Amanda 

Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR(A))

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BERNARDES (REU)

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (REU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (REU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (REU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (REU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (REU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (REU)

IRENE REI DE CASTRO (REU)

ROQUE BUSANELLO (REU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (REU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (REU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (REU)
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ERNESTO (REU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (REU)

FABIO LOPES DA SILVA (REU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (REU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (REU)

JAIR MARTELO (REU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (REU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (REU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (REU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (REU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (REU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (REU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (REU)

JACINTO AMORIM NETO (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

RITA RIBEIRO GOMES (REU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (REU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (REU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

CLOVES SOUZA SILVA (REU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (REU)

LEONARDO PEDROSO (REU)

EDER JOSE DOS SANTOS (REU)

JOSE AMILTON BISPO (REU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (REU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (REU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (REU)

GISLAINE SOUZA LIMA (REU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (REU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (REU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (REU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (REU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (REU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

NEOSVALDO GERALDO (REU)

IRENO ARAUJO MAIA (REU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (REU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (REU)

MARILENE DAVID DA SILVA (REU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (REU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (REU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (REU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (REU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (REU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (REU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (REU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (REU)

VALMIR DOS SANTOS (REU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (REU)

DIOGO BUSANELLO (REU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (REU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (REU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (REU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora a manifestar da decisão ID Nº 

9190252 - 2 – INTIMO a parte autora para que promova a ampla divulgação 

do conflito conforme determina o art. 554, §3º do CPC, Certifico mais que, 

em atendimento a decisão ID nº 15496993 compareceram 

espontaneamente ao feito, bem como ofertaram defesa, tempestivamente, 

e estão devidamente representados pela advogada Patricia Oliveira 

Goncalves, OAB-MT 14645, os REUS: JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA, 

IRENO ARAUJO MAIA, NEOSVALDO GERALDO, DESCONHECIDOS, 

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA, ISMAEL MACHADO BARBOSA, 

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA, DORALICE MACHADO BARBOSA, 

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, VALMIR DOS SANTOS, ELIAS 

FRANCISCO DE SOUZA, ERNESTO, ERNESTO CARLOS SOARES 

TRAMPUSCH, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, JAIR MARTELO, 

JACINTO AMORIM NETO, ISMAEL MACHADO BARBOSA, IRMA TEREZINHA 

DE AQUINO DE LIMA, HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO 

ALVES DE SOUSA, CLEUZENI DE OLIVEIRA, CLAUDINEI NEVES DE 

SOUSA, ELIAS FRANCISCO DE SOUSA, PAULO SERGIO EVANGELISTA 

DIAS, SANDRA REGINA BERNARDES, CLOVES SOUZA SILVA, ADAO 

ROSA DE OLIVEIRA, DIONISIO FERREIRA LIMA, GISLAYNE GONZAGA 

DOS SANTOS LIMA, ODEIR FERREIRA DE SOUSA, TEREZA BARBOSA DE 

LIMA, DORALICE MACHADO BARBOSA, MATEUS AREDES DA CUNHA, 

FRANCISCO GARCIA ALVES, VILMAR JOSÉ DA SILVA, PAULO EDELSON 

ALVES SARDANHA, ALDO BENTO DE OLIVEIRA, ADÃO ROSA DE 

OLIVEIRA, EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLAUDIO DE ALMEIDA 

SOUZA, DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS, RITA RIBEIRO 

GOMES, ROSINEIA MACHADO BARBOSA, JOSE AMILTON BISPO, 

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE MEIRA, EMANUEL 

MARTINS FERREIRA, ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA, SANDRA EDNEIA 

ANZIL, KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA, CLEBER CORTONESI 

FERREIRA, GISLAINE SOUZA LIMA, EDER JOSE DOS SANTOS, CÍCERO 

FERREIRA DE SOUZA, SIDNEY DE JESUS FERREIRA, IVANILDO JOSE DE 

SOUZA, CARMELINO FERREIRA DA COSTA, PAULO EDELSON ALVES 

SARDINHA, GENILDA BARBOSA DA SILVA, JOSE MARIA LEITE DE 

SOUZA, LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE, CLEITON 

PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA, LEONARDO PEDROSO, CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE BUSANELLO, MARCOS 

APARECIDO FERREIRA, DELZA DUTRA DOS SANTOS, MARILENE DAVID 

DA SILVA, OLEIR FERREIRA DE SOUZA, FABIO LOPES DA SILVA, MARIA 

AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA, ROQUE BUSANELLO, DIOGO 

BUSANELLO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS, TALISSA GABRIELLY DE 

SOUZA, BENEDITO RODRIGUES RUAS, IRENE REI DE CASTRO, ROBSON 

REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA, REINALDO BALBINO VIEIRA, ISAIAS 

DA SILVA COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA , bem como a 

Defensoria Publica manifestou pelos reus incertos, desconhecidos e 

inominados de ID Nº 15859477. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Amanda 

Meira Florentino de Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139898 Nr: 27340-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO, JOÃO 

CLAUDIO NUNES, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA OLIVEIRA 

ITACARAMBY, LOURIVAL RAMOS DOS SANTOS, CECILIA ANA DE JESUS 

PEREIRA, MILTON ALVES DAMACENO, RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO, 
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ONIVALDO BUDNY, ARLY EDSON DOMINGOS BRIANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ÂNGELO DOS SANTOS, MANOEL DE 

BRITO, ALENCAR DE TAL, E OUTROS, E OUTROS, EDILSON DE OLIVEIRA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ IMPERIAL MAYOLINO - 

OAB:9425-MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WALDIR 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10201/MT

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos após ter sido noticiado pelos autores que,

no dia 16 de abril de 2020, os réus invadiram novamente a área sub judice,

tornando a ocupar os barracos existentes no local. Alega que os réus 

além de

destruírem a cerca e desmatarem a vegetação, estão cometendo crime de 

furto

de energia elétrica.

Diante das reincidentes invasões perpetradas pelos requeridos e

cometimento das infrações narradas, a parte autora requer o 

revigoramento da

liminar, a prisão dos invasores, a busca e apreensão de ferramentas, dos

maquinários, dos veículos e dos semoventes pertencentes aos réus, além 

da

aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial.

Pois bem, por ora, cumpre-me DETERMINAR que a Escrivania proceda

a colação dos seguintes documentos: Ofício nº 895/2020/GAB/SESP; 

Mem. nº

064/SPOE-PMMT/2020 e Ofício n. 018/2020 – GAB2VC, bem como

CERTIFIQUE quanto a tempestividade da peça contestatória apresentada 

às fls.

1.333/1.341 e INTIME-SE a parte autora para, querendo impugná-la, no 

prazo

legal.

Cumprida a determinação supra, nos termos do art. 178, III, do CPC,

colha-se o parecer do MPE, acerca do pedido de revigoramento da liminar

formulado pela parte autora e demais pontuações que o i. Promotor de 

Justiça

entender pertinentes.

Intime-se.

Às URGENTÍSSIMAS providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS 

POSSEIROS, DANGELO FERNANDES VIEIRA, JUNIOR DE SOUZA DOS 

SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, 

HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

TATIANE FRATA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, FABIANO INACIO 

DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA 

MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, 

GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO 

MARCHILITS, IRENE FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO 

DA SILVA, LORI CLER CAMILO, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, 

ANTONIO MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON 

OLIVEIRA PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, 

CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE 

AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, 

JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE 

CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI 

VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE 

SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, 

SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS 

MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, 

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, 

AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE 

JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR 

CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, 

ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO 

BALSAN, IVANILDE DA SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR MARTINS 

GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE 

KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA 

SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ 

AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT, ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811

 Vistos.

Os autos tornaram-me conclusos em razão da petição do réu MANOEL

SOARES BITENCOURT, através da qual pugna por dilação do prazo para a

retirada do gado que se encontra espalhado pela área em litígio.

 Pois bem, ante a dificuldade da reunião dos semoventes, conforme

esposado na certidão do Meirinho, DEFIRO ao réu a prorrogação do prazo 

por

mais 5 (cinco) dias para a retirada dos bens listados em decisão anterior.

Destarte, DETERMINO que a Serventia deste Juízo adite a Carta

Precatória expedida para a Comarca de Paranaíta acerca da dilação do 

prazo,

ora deferida.

 Intimem-se as partes.

 Às URGENTES providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027246-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA DE FREITAS RODRIGUES (REQUERIDO)

NEIWTON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005988-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIALBIS BARRERO BRIZUELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005988-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIALBIS BARRERO BRIZUELA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando o despacho de id. 29250922 

onde foi determinado que a parte autora colacionasse aos autos Cédula 

de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia Federal, Comprovante 

de residência legível e boletim de ocorrência e documento que comprove 

sua condição de hipossuficiência, verifico que na petição de id. 30656394 

e seguintes, a requerente juntou apenas o comprovante de residência e 

CTPS comprovando a hipossuficiência, deixando, contudo, de juntar a 

cópia da Cédula de Identidade de Estrangeiro expedida pela Polícia 

Federal. Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias juntar aos autos cópia da sua Cédula de Identidade de 

Estrangeiro expedida pela Polícia Federal de forma legível, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005216-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1005216-18.2020.8.11.0041 

Autor(a): CEZAR SOARES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2020, 

às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017780-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO JOSE FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017780-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIO JOSE FONTES REU: UNIDAS S.A. Vistos etc. Antes de qualquer 

deliberação, conforme consta do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, para o fim de 

apresentar a) Documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios 

da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites, cópia da 

CTPS e/ou declaração de imposto de renda, ou recolher ás custas de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Oportunamente, tornem conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010355-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLEILSON ALVES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 14/07/2020 Horário: 15h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044251-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 14/07/2020 Horário: 14h45min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032043-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CASUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 14/07/2020 Horário: 14h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 14/07/2020 Horário: 14h15min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009358-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 14/07/2020 Horário: 14h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032043-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CASUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

PROCESSO n. 1032043-71.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 13.500,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: APARECIDO CASUZA DOS SANTOS Endereço: Rua Rio Claro, s/n, 

Jardim popular, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Endereço: Avenida Miguel Sutil, 7707, Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a): A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, em 

razão da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

comparecer no dia 14 de julho de 2020, às 14:30 horas, na Avenida das 

Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim Cuiabá, no bloco de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT tel: 3025-3060. 

Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de Mello), a fim de 

REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS : 1. Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 2. As 

partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, 

que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. Art. 469 do CPC. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013834-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013834-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 

Trata-se de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta 

por ALÊ CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, afirma que o relacionamento comercial entre as partes 

vigora desde 2006, antes sobre a razão social, PRESENTE-CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA., MT PRESENTE – CORRETORA DE SEGUROS LTDA., 

e atualmente sob a denominação de ALÊ CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA. Sustenta que toda a representação comercial nesses 14 anos, fora 
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realizada exclusivamente em favor da ré, resultante de intermediação por 

adesões face a CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES (planos de saúde) do tipo COLETIVO POR ADESÃO 

formalizado entre a Caixa de Assistência dos Advogados de MT (CAAMT) 

e a Unimed. Ademais, argumenta que, sob a roupagem da Alê Corretora, 

as partes firmaram em 06/11/2013 um Contrato Particular de 

Representação Comercial tendo por objetivo: o pagamento de uma 

comissão vitalícia nas carteiras já existentes relativa aos contratos n. 

8282, 8283, 8401 e 8403, e representação comercial visando a mediação 

na realização de novos negócios para a venda de planos de saúde. 

Ocorre que em 11/03/2020 a Unimed notificou a autora denunciando o 

desinteresse na continuidade do vínculo comercial havido entre as partes. 

Com base nestes fatos ajuizou a ação pretendendo seja o réu compelido a 

apresentar o relatório analítico dos últimos 5 anos relativos aos contratos 

n. 8401, 8403, 8282 e 8283. É o relatório. Fundamento e Decido. Pois bem 

que pese a autora não ter dado especificamente à ação um nome, apenas 

referindo-se a esta como tutela antecipada em caráter antecedente, 

verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de 

exibição de documento. A ação proposta é inadequada e não mais 

prevista em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais, para o 

seu prosseguimento válido, previsto no art. 485, VI do CPC. Senão 

vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE 

PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO). POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. Inexistindo previsão de ação cautelar autônoma para 

exibição de documento no CPC/2015, possível o indeferimento da petição 

inicial por falta de interesse processual (inadequação), o que acarreta a 

extinção da ação sem julgamento do mérito (...) (TJ-SP - APL: 

10135637620168260004 SP 1013563-76.2016.8.26.0004, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 21/02/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/02/2017) grifo nosso. Nesse contexto, já se 

decidiu que não caberia a formulação de pedido de exibição de documento 

na forma de tutela provisória (satisfativa ou cautelar em caráter 

antecedente), a carecer interesse de agir para a medida que em verdade 

se adequa melhor à ação autônoma de produção antecipada da prova 

disciplinado no art. 382 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido: "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa, deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

Recurso não provido." (TJSP, Apelação n. 1002136-54.2017.8.26.0196, 

14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 06.06.2017, v.u., 

grifou-se) O Novo Código de Processo Civil é claro ao prever hipótese de 

extinção do processo pela falta de interesse de agir nos casos em que a 

via eleita não seja adequada. Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: III- o autor carecer de interesse processual; Assim, dada à 

existência de procedimento especial que alcance o objetivo pretendido, é 

deste que deverá o autor se valer. A ação, como direito de invocar o 

exercício da função jurisdicional, tem por condição o interesse de agir, ou 

seja, a existência da pretensão resistida e a consequente necessidade da 

parte socorrer-se do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito 

subjetivo. Por derradeiro, o interesse processual, em suma, exige a 

conjução do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa 

é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença 

de mérito. Á propósito: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 

PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Para o reconhecimento do interesse processual, 

impõe-se a verificação da presença, concomitante da necessidade de 

submeter-se a pretensão à análise do Judiciário e da adequação da via 

processual utilizada pela parte. - Carece a Autora de interesse de agir se 

a pretensão não for de exibição de documento comum às partes, mas, 

sim, de prestação de contas de valores pagos e dos encargos cobrados 

pelo Réu. (TJ-MG - AC: 10024112165295001 MG, Relator: José Marcos 

Vieira, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2014). Grifo nosso. Dessa forma, em 

razão da inadequação da via exibitória eleita pela parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito 

nos termos do art. 330, inc. III c.c art. 485, inc. VI, do Código de Processo 

Civil. Sem honorários advocatícios diante a ausência do contraditório, e 

considerando que as custas já foram recolhidas, após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012660-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUIS GONCALVES AUREA (AUTOR(A))

LISSA CARDOSO AUREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GARCES BORGONOVI (REU)

WALDIR ANTONIO GARCIA PALHARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ . Autos 1012660-05.2020 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REUNIÃO /ASSEMBLEIA , proposta por 

ROGERIO LIS GONÇALVES AUREA, em desfavor de WALDIR ANTONIO 

GARCIA PALHARES E MARCELO GARCES BORGONOVI, onde houve 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 31462695). 

Não houve formalização da citação, de modo que desnecessária a 

manifestação da parte ré quanto ao pleito de desistência. Assim, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Custas pela parte autora (artigo 90 

do NCPC). Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036291-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAILZA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31488693 a Id. 31488696 – 

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

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

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047531-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005009-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA CORREA RAMOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005009-19.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: 

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME EMBARGADO: MILENA 

CORREA RAMOS Vistos etc. Apense-se eletrônicamente o presente feito 

à execução de n. 1039603-1039603-93.2019.811.0041. Se no prazo legal 

(art. 915 do CPC), o que deverá ser certificado, Recebo os embargos para 

discussão, com efeito suspensivo, na medida em que a execução se 

encontra garantida pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC), sendo certo que o 

levantamento de valores naqueles autos, antes do julgamento dos 

presentes embargos poderá dar ensejo a dano de difícil recuperação. 

Assim, nos termos do art. 919, §1º do CPC DEFIRO o pedido de suspensão 

da execução em apenso de n.º 1039603-93.2019.811.0041. Intime-se o 

embargado, por seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, 

no prazo de 15 dias. Às providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017868-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para intimar os advogados das partes para no 

prazo comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado aos autos. Os assistentes técnicos deverão oferecer seus 

pareceres no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026816-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/07/2020 Horário: 16h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025044-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE SOUZA BONFIM OAB - MT19247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES (EXECUTADO)

 

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

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

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

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do AR juntado aos autos no Id. 

26562424, já que este fora assinado e recebido por pessoa estranha aos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019229-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON EDUARDO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010084-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Pericial juntado aos autos (Id. 31495189 a Id. 31495591), devendo, caso 

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

apresentar seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014747-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029672-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA RAIZA NOGUEIRA PONCIANO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON IRIS MENDONÇA (REU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

tomarem ciência do inteiro teor da petição do perito – Id. 31497345 a Id. 

31497347 – bem como, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestarem-se acerca da referida petição postulando o que entenderem 

de direito. Deverá ainda, AS PARTES, caso concordem, procedam, no 

mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários periciais propostos 

nos termos da decisão saneadora proferida nos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037938-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 07/07/2020 Horário: 15:45h 

Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 07/07/20 Horário: 16:15h 

Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das Dálias) – 

Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053955-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

ROSANE COMINETTI PIRAN OAB - 537.764.531-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030460-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020. Horário: 15:15 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012439-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012439-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a 

emenda da inicial. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO, proposto por ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS 

POSEIDON MACIEL AFONSO, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/09/2020, às 08h45min a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 
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FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014250-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014250-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISMAELITA PEDREIRA DE JESUS COSTA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

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

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

designada para o dia 04/08/2020, às 12h, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013345-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020. Horário: 15:30 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017511-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017511-87.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO, proposta por ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPNHIA DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

23/09/2020, às 08h00min a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017507-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017507-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR DA SILVA SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO, proposta por VICTOR DA SILVA SOARES, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 23/09/2020, 

às 08h15min a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 
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contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VALDENI DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020. Horário: 15:45 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004357-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004357-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Recebo a emenda da inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, proposto 

por ROSENIR LEMES DA SILVA BARCELOS, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 23/09/2020, às 09h00min a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017668-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017668-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO, proposta por ELIVELTON DE PAULA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 23/09/2020, 

às 08h30min a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043028-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020 Horário: 16:00 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008536-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008536-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIA DA SILVA GAMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Recebo a emenda da inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposto por FLÁVIA DA SILVA SIQUEIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 23/09/2020, 

às 10h00min a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003067-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003067-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a emenda da inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposto por LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 23/09/2020, 

às 09h30min a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010608-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010608-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSO FERREIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Recebo a emenda da inicial. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposto por NILSO FERREIRA DA 

SILVA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 23/09/2020, às 09h15min a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020 Horário: 16:15 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009332-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009332-67.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO CESAR RODRIGUES DE ANDRADE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Recebo a emenda da inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposto por RENATO CESAR 

RODRIGUES DE ANDRADE, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 23/09/2020, às 09h45min a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015149-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTOIR MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

VANTOIR MARQUES DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a emenda da inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, proposto por VANTOIR 

MARQUES DE ARAÚJO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

conciliação designada para o dia 23/09/2020, às 10h15min a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

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

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

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016407-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSA CALDAS DE BARROS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016407-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEANDRO ROSA CALDAS DE BARROS REU: PAX NACIONAL PREVER 

SERVICOS POSTUMOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposto por LEANDRO ROSA 

CALDAS DE BARROS, em desfavor de PAX NACIONAL PREVER 

SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. Considerando que o pedido de antecipação 

de tutela já foi analisado e indeferido pelo Juiz Plantonista em ID. 

31160875, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 10/08/2020, às 08h30min a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 
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contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1009193-18.2020.8.11.0041 

Autor(a): ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 12h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014678-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014678-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR SILVA FRANCISCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Recebo a emenda da inicial. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, proposto por GILMAR SILVA 

FRANCISCO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 23/09/2020, às 10h30min a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009263-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012750-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LANZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012750-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO LANZETTI REU: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA, JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA Vistos, etc Cite-se e 

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

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 04/08/2020, às 12h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028553-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028553-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR SILVA CARVALHO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 10/08/2020, às 

09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007863-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON AISLAN FELICIANO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1007863-83.2020.8.11.0041 

Autor(a): MAICON AISLAN FELICIANO CAMPOS Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial. 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 11h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021247-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1021247-50.2019.8.11.0041 

Autor(a): JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA Réu: PORTO 

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

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

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2020, 

às 11h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 
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Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033715-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR CRUZ DE OLIVEIRA OAB - SP423694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033715-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP REU: ORTO 

PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME Vistos, etc 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 10/08/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039772-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRLEI CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 14/07/2020. Horário: 16:30 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010077-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MAXIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1010077-47.2020.8.11.0041 

Autor(a): JEFERSON MAXIMO DA SILVA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Recebo a emenda a inicial. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 08h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILSON PAULINO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE MARIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000976-83.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE DILSON PAULINO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALAIDE MARIA DOS SANTOS Vistos, etc 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 10/08/2020, às 10h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022301-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 21/07/2020. Horário: 14:00 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016843-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 21/07/2020. Horário: 14:15 

horas Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco Anexo 

de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua das 

Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). Obs: - O 

periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033028-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. A. G. (AUTOR(A))

ARIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da PARTE 

REQUERIDA acerca do laudo pericial. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006860-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da PARTE 

REQUERIDA acerca da manifestação do Laudo Pericial. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009784-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário - Remanescente - postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000855-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MENDROTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014611-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014611-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS REU: E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME 

Vistos, A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte 

autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título 

executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 

700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 
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dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se 

no mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos 

no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001823-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRO KENNEDY FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário – remanescente - postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015634-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO KADI OAB - SP107953 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos tempestivamente 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018182-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014704-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 21/07/2020 Horário: 14h45min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021681-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 21/07/2020 Horário: 14h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014268-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CLEMES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014268-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL CLEMES SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando o despacho de id. 30850153 

onde foi determinado que a parte autora colacionasse aos autos o 

comprovante de endereço e documentos que comprove sua condição de 

hipossuficiência, verifico que na petição de id. 31148755 e seguintes, a 

requerente juntou apenas a CTPS, deixando, contudo, de juntar a cópia de 

comprovante de endereço. Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a cópia de comprovante de 

endereço de forma legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020521-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da 

petição de Embargos Monitórios (Id. 8120098 e Id. 8120201) e 

documentos, postulando o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020521-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014135-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELLYN CRISTINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061320-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR (EXECUTADO)

AUGUSTO PAVINI DOURADO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037730-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ORLEY FERREIRA SOARES (REPRESENTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011177-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAM COMERCIO DE ASFALTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052581-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RICARDO DAL BOSCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011746-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS PEREIRA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011746-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIR DOS SANTOS PEREIRA XAVIER REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/09/2020, às 

08h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002600-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE ABREU LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002600-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDE DE ABREU LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/09/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011164-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011164-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/09/2020, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013353-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO PEDRO NECA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013353-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

POSTO PEDRO NECA LTDA REU: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 

S.A. Vistos etc., Recebo a emenda a inicial Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 

10h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 
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Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015629-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015629-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLENIO CESAR MIRANDA TAQUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/09/2019, às 11h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013835-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005281-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005281-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/09/2019, às 

12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006930-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026360-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOCORE MORRURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002606-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 31518031 a Id. 31518036 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, caso concordem, 

procedam, no mesmo prazo, ao recolhimento do valor dos honorários 

periciais propostos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030574-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA XAVIER DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NELSON GRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025688-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018525-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIELLY MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029979-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON CORTES SERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008034-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. Y. T. T. (AUTOR(A))

ADRIANA OTAVIANO TENORIO TATEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA PRODUTOS PARA FESTA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008034-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): E. 

Y. T. T., ADRIANA OTAVIANO TENORIO TATEIRA REU: MOURA 

PRODUTOS PARA FESTA EIRELI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por EMILLY YUMI TENÓRIO TATEIRA e ADRIANA 

OTAVIANO TENÓRIO em face de MOUROS PRODUTOS PARA FESTA 

EIRELI (HIPER FESTA), ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta 

que no dia 08/02/2020 a segunda reclamante encomendou na loja da 

reclamada, um balão personalizado para festa de 15 anos de sua filha 

(primeira reclamante), a qual iria fazer parte principal da decoração de sua 

festa. Sustenta o produto comprado não foi entregue no dia 08/02/2020 

mesmo a reclamante retornado à loja para retirar o produto, nem ao menos 

no dia 09/02/2020, data do aniversario da primeira reclamante. Afirma que 
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no dia 10/02/2020 foi até a loja tentar resolver administrativamente e ter a 

restituição do valor pago, o qual restou infrutífera. Assim, requer em sede 

de tutela de urgência, que a requerida restitua o valor pago pelas 

requerentes. É o relatório. Decido. Com efeito, para a concessão da tutela 

de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Compulsando os autos, não vislumbro a presença do 

requisito consistente no perigo de dano, isso porque, não está em jogo 

aqui o direito à vida, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Ademais, 

se exige para a concessão da tutela antecipada a reversibilidade da 

medida, o qual o retorno ao status quo ante é, assim, essencial. O 

dispositivo em foco representa forte incidência dos princípios da “ampla 

defesa”, “contraditório” e do “devido processo legal”, a proteger o réu 

mesmo em casos em que a tutela jurisdicional ter de ser prestada 

antecipadamente, dessa forma, verifico também a presença da 

irreversibilidade da medida, vez que, se vencedora ao final a requerida 

terá prejuízos em ter restituídos valores em favor da requerente a qual não 

fazia jus. Posto isso, não vislumbrando o necessário periculum in mora, 

aliado ao perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, de sorte a 

não preencher os requisitos legais permissivos, impossível a concessão 

da tutela antecipatória. Oportuno registrar que ainda que se possa 

vislumbrar a presença da probabilidade do direito, tal fato por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem o perigo de dano alegado. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida liminar. Audiência de conciliação já 

designada em ID. 30355782. Intime-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016038-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO OAB - PR33724 (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS GOMES LESSA OAB - PR68573 (ADVOGADO(A))

NATHALIE RICHTER MINHOTO WIEMES OAB - PR73990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCUIABA BAR LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GARCIA SANT ANNA BEVILAQUA OAB - PR32690 

(ADVOGADO(A))

NASSER YASSER SALAMEH OAB - PR44488 (ADVOGADO(A))

ADRIANO DUTRA EMERICK OAB - PR45133 (ADVOGADO(A))

GIOVANI FRANCESCO VERGARA MUNOZ OAB - PR50460 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016038-08.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA REU: WCUIABA BAR LTDA Vistos, 

etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em 

anexo, a qual restou infrutífera. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060268-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060268-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: 

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME Vistos. Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para nela comparecerem. Caso a tentativa de 

penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, em 10 (dez) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

De Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015778-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VILAR OAB - PR47278 (ADVOGADO(A))

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO POLIDO SEABRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015778-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: 

DEODATO POLIDO SEABRA Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de realização 

e consulta através do sistema SREI, pois se trata de diligência competente 

a parte exequente, mormente porque, as informações são públicas, 

disponíveis nos cartórios extrajudiciais. INDEFIRO o pedido de pesquisa 

através do sistema INFOJUD, pois, não foi tentada nenhuma outra forma 

de localização de bens passíveis de penhora fora o BACENJUD. Ora, cabe 

a parte exequente se diligenciar minimante na tentativa de localização de 

bens à penhora, respeitando na medida do possível a ordem de 

preferência estabelecida no art. 835 do CPC. INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001795-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ .Autos 1001795-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Tratam os 

presentes autos de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ANTONIO CARLOS DE 

SOUZA LIMA em desfavor de BANCO BMG. Foi proferida decisão aos 

11.04.2018, concedendo a liminar de consignação de pagamento. A parte 

Requerida devidamente citada apresentou contestação, conforme ID. 

13674103. Impugnação à contestação – ID. 13809951. O autor manifestou 

seu interesse na composição amigável, ou caso contrário, na realização 

de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal do representante do Requerido e demais provas documentais. A 

requerida por sua vez, não demonstrou interesse em acordar, nem 

tampouco requereu a produção de demais provas. É o breve relato. 

DECIDO. Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual 

não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) nem tampouco do art. 

355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As 

circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 
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do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. É o necessário relato. Fundamento e Decido. A preliminar 

alegada (na contestação) se refere a questão meritória. Com relação às 

provas úteis e necessárias ao deslinde, verifico que a autora, requereu a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante 

legal da parte Requerida. Sendo assim, Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de Julho de 2020 às 16h00min., devendo as 

partes se apresentarem aptas para as providências dispostas no art. 364, 

caput do CPC. Outrossim, determino que o rol de testemunhas seja 

depositado em Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, caso já não 

exista nos autos, cabendo aos procuradores das partes informar ou 

intimar a testemunhas arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que 

preconiza o art. 455 do CPC. Nesse aspecto, deve o causídico proceder a 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do art. 455, CPC), ressalvando que a 

inércia na realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha (§ 3º do art. 455, CPC). Oportunizo as partes apresentar em 

Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato 

e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências Cuiabá, [Data de Publicação] 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005404-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005404-65.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A REU: LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por CIA ULTRAGAZ S/A em face de LIGUE 

GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. ME, ambos qualificados na inicial. Para tanto, 

argumenta que celebrou com a requerida um Contrato de Fornecimento de 

Gás Liquefeito de Petróleo -GLP e de Comodato de Equipamentos, cujo 

objetivo era de COMODATO DE BENS E FORNECIMENTO DE GÁS, na data 

de 05 de junho de 2013. Sustenta que, procedeu primeiramente à cessão 

de 3.000 vasilhames de P13Kg, 30 vasilhames de P20Kg e 30 vasilhames 

de P45kG, foram cedidos mais 1.022 vasilhames P13Kg, 67 vasilhames 

P20Kg, 90 vasilhames P45Kg e 36 vasilhames P90Kg. Afirma que a 

empresa requerida recebeu todos os vasilhames, ocorre, que atualmente 

encontra-se na posse ilegal de 4.022 vasilhames P13Kg, 97 vasilhames 

P20Kg, 120 vasilhames P45Kg e 36 vasilhames P90Kg, totalizando o valor 

de R$ 467.025,84 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e 

noventa e quatro reais e setenta centavos). Ao final requereu a 

concessão liminar do mandado de reintegração de posse. Juntou com a 

inicial vieram os documentos de fls. 14/23. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O pedido de liminar possessória somente deve ser deferido se 

estiverem presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo 

Civil, ad verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do 

esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” Assim, estando 

a petição inicial devidamente instruída com todos os documentos 

necessários para comprovação das suas alegações e a ação for 

intentada dentro de ano e dia do ato ofensivo à posse, o juiz deferirá, sem 

ouvir o réu a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. 

Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O 

PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - 

ART. 300 (lei 13.105/15)- REQUISITOS DA POSSESSÓRIA - ART. 561 DO 

CPC - NÃO COMPROVADOS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 

Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove 

os requisitos do art. 561 do NCPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, 

cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em 

que perpetrado e a perda da posse. Nas ações possessórias a causa de 

pedir é sempre a posse, a qual pode ter sido esbulhada ou turbada, 

conforme dispõe o art. 1.210, do CC, não sendo cabível a discussão 

acerca da propriedade do bem, nos termos do § 2º, do mencionado 

dispositivo legal. Muito embora os agravantes afirmem serem possuidores 

do imóvel, não comprovaram a sua posse anterior, ou mesmo o esbulho 

praticado pela agravada, razão pela qual, encontram-se ausentes os 

requisitos para a proteção possessória pretendida. (TJ-MG - AI: 

10000181066069001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 13/12/2018) grifo nosso. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

POSSE - COMODATO - TRANSMISSÃO DA POSSE - PRAZO 

INDETERMINADO - NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - LIMINAR DE 

MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DA POSSE - REQUISITOS - 

DEMONSTRAÇÃO 1 - O contrato de comodato transfere a posse direta do 

bem imóvel ao comodatário e, em se tratando de comodato por prazo 

indeterminado, é necessária a manifestação inequívoca do comodante no 

sentido de reaver a posse direta do imóvel, através de notificação, 

tornando a posse do comodatário, assim, precária. 2 - Para deferimento da 

liminar de reintegração ou manutenção da posse, é preciso que o 

possuidor demonstre, de plano, a presença dos requisitos encampados no 

caput do art. 558 e no art. 561, ambos do Código de Processo Civil. A 

ação deve ser proposta, portanto, a menos de ano e dia do ato de esbulho 

ou turbação e, além disso, deve-se demonstrar a posse, a efetiva 

existência da turbação ou do esbulho, a data do ato ilícito e a continuação 

da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, 

na ação de reintegração. 3 - É facultado ao possuidor direto defender a 

sua posse, ainda que contra o possuidor indireto. 4 - Ausentes provas do 

contrário, presume-se manter a posse com o caráter em que foi adquirida. 

(TJ-MG - AI: 10000170448930001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves 

(JD Convocado), Data de Julgamento: 17/10/0017, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2017) grifo nosso. Pois bem, 

em análise dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a 

requerente é a proprietária do bem, e decidiu rescindir o contrato pactuado 

com a ré em razão de inadimplemento das clausulas contratuais. Assim, 

motivada pelo descumprimento contratual pela ré, a autora a notificou no 

dia 21/05/2019, denunciando o Contrato de Fornecimento de Gás 

Liquefeito de Pretóleo – GLP e de Comodato de Equipamentos, firmado em 

05/06/2013, e requereu imediatamente a devolução dos vasilhames objeto 

do comodato. A notificação prévia remetida ao devedor tem o objetivo 

precípuo de oportunizar, em determinado prazo a quitação ou 

renegociação do débito em relação ao credor, e evitar o rompimento do 

contrato. Ao mesmo tempo, ausente qualquer manifestação do devedor no 

prazo assinalado, máxime o pagamento dos débitos em atraso, o 

rompimento do pacto se dará automaticamente, redundando, também a 

constituição em mora e na configuração de esbulho possessório. Dessa 

forma, realizada a notificação e mantida a inadimplência, a posse exercida 

pelo requerido passou a ser precária, configurando-se o esbulho 

possessório. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM MÓVEL - POSSE 

DECORRENTE DE CONTRATO - COMODATO - POSSE PRÉVIA - 

NOTIFICAÇÃO - ESBULHO CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA. Em sede 

de ação de reintegração de posse, o deferimento de liminar dependerá da 

comprovação, pelo autor, da sua posse prévia sobre o bem; o esbulho 

praticado pelo réu e sua respectiva data e a perda da posse. Restando 

demonstrado nos autos que a posse do bem móvel pelo requerido 

decorreu do contrato de comodato firmado entre as partes, inafastável o 

reconhecimento da posse prévia pelo requerente, proprietário do bem, 

sendo certo que a recusa em devolvê-lo, mesmo após a notificação para 

tanto, denuncia a existência do esbulho. Neste cenário, o deferimento da 

liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 

10000191462613001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020) Por tais razões entendo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida e, DEFIRO A 

LIMINAR, com a reintegração do autor na posse dos seus 4.022 

vasilhames P13Kg, 97 vasilhames P20Kg, 120 vasilhames P45kG e 36 

vasilhames P90Kg. EXPEÇA-SE MANDADO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE 

dos 4.022 vasilhames P13Kg, 97 vasilhames P20Kg, 120 vasilhames 
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P45kG e 36 vasilhames P90Kg para o autor. O referido mandado devera 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço constante na exordial, o 

qual devera constar os dados do patrono da autora para auxiliar na 

diligência. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$10.000,00 (três mil reais) a ser 

suportada pela reclamada em favor da reclamante. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 04/08/2020, às 12h30 – Sala 

6, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013986-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013986-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR REU: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pelo ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA 

JUNIOR, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, argumenta que sedimentou relação jurídica junto a 

requerida no ano de 2014 referente ao plano de serviços de telefonia 

móvel na modalidade Vivo Controle Digital 4,5 GB Ilimitados no valor de R$ 

79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos), estando ativo 

junto a linha de telefone de n. (65) 99998-5838, por meio do qual a 

Requerente teria disponibilizado de telefonia e internet ilimitadamente. 

Sustenta que abusivamente e unilateralmente, a requerida começou a 

alterar o plano de serviço do requerente, desta forma, o autor em abril de 

2019 realizou o cancelamento da linha Pós Paga, onde a linha passaria 

então a ser Pré-Paga, não possuindo custos mensais. Esclarece que em 

24/03/2020 ao tentar abertura de crediário junto a uma empresa de 

eletrodomésticos, foi surpreendido com a informação que seu nome 

estaria inscrito no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. Assim, requer em sede de tutela de urgência que a requerida 

retire seu nome do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito e 

que exiba a via original do contrato de serviços. Com a inicial vieram 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar eis que ausentes os requisitos. Conforme se 

colhe dos autos, a parte autora sustenta que entabulou contratação dos 

serviços prestados pela parte ré e que, segundo informa, após o 

cancelamento constatou que seu nome teria sido incluído no cadastro de 

inadimplentes. Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação 

da inexistência de débitos, isto é, não há nos autos, provas acerca da 

contratação, das cobranças, ou sequer se houve a quitação integral de 

todos os débitos existentes no momento do cancelamento, apenas 

colacionou cópia da anotação do seu nome em cadastro de proteção ao 

crédito por iniciativa da ré, limitando-se a negar a relação jurídica que 

originou a dívida. Inviável o deferimento de tutela de urgência quando o 

documento invocado não tem força mínima probatória para declaração de 

inexistência de contrato e de dívida daí resultante, a fim de justificar a 

exclusão do nome do requerente no cadastro de restrição de crédito. 

Frise-se que, ainda que reconhecida a relação de consumo existente 

entre as partes, com a consequente aplicabilidade do CDC no caso, bem 

como eventual deferimento inversão do ônus da prova, o ordenamento 

jurídico pátrio não exime, de modo absoluto, o dever da parte de provar as 

alegações postas em juízo. Confira a jurisprudência, nesse sentido: 

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS COMPRAS OU CANCELAMENTO DO 

CARTÃO, SUPOSTAMENTE, CLONADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO, NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

DEMANDANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I , DO NCPC . REVELIA 

QUE NÃO EXIME A DEMANDANTE DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º , VIII , DO 

CDC , QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A AUTORA DA 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO 

POSTULADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008361164, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 27/02/2019).” Grifo nosso. Ademais, vale salientar, que nos 

autos não há provas de que a parte autora tenha requerido, pela via 

administrativa, cópia do contrato e nem há provas de que a parte ré tenha 

negado a apresentação do contrato, injustificadamente, pelo que, não 

vislumbro a probabilidade do direito alegado. Sendo assim, a questão 

relativa à inexistência de relação jurídica, apta a ensejar o deferimento do 

pedido de exclusão do registro restritivo de crédito exige atividade 

probatória exaustiva, sob o crivo do contraditório. "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do 

novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito que a parte requerente da tutela 

antecipada pleiteia, e estando os fatos alegados pendentes de dilação 

probatória, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento" 

(Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.059438-4/001). Oportuno registrar 

que ainda que se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal por 

si só não é suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se 

somar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

10/08/2020, às 12h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 
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apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova nos 

termos do artigo. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

determinando que a requerida exiba documento de contrato e/ou similar 

que justifique a cobrança, Por derradeiro, no que tange ao pedido de 

Justiça Gratuita, em análise aos documentos juntados ficou demonstrado 

na verdade o inverso da hipossuficiência alegada, evidenciando uma 

realidade totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país, 

diante disso, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita e, 

determino a intimação do autor para, em 15 dias, promover o recolhimento 

das custas processuais iniciais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014212-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS CARDOS FRANQUINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014212-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIENE DOS SANTOS CARDOS FRANQUINI REU: BRDU SPE CUIABA 01 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por LUCIENE DOS 

SANTOS CARDOSO FRANQUINI, em desfavor de BRU SPE CUIABÁ 01 

LTDA., ambos qualificados na inicial. Para tanto, argumenta que firmou 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel 

juntamente com a requerida em 01/08/2015, tendo por objeto a aquisição 

de lote urbano nº 03, quadra nº 08, localizado no empreendimento 

denominado “ LOTEAMENTO RESIDENCIAL MIRANTE DO PARQUE”, sob o 

valor de R$ 45.985,31 (quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e cinco 

reais e trinta e um centavos). Ocorre que, por motivos particulares, a 

autora compareceu pessoalmente no escritório da ré para informar que 

não tinha mais condições de pagar as parcelas vincendas, uma vez que 

seu esposo tinha sido diagnosticado com câncer, e estava gastando muito 

com o tratamento dele. Sustenta, que após comparecer para receber a 

restituição, a empresa ré informou que faria o desconto de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais) à título de multa, todavia, afirma que inexiste no 

contrato cláusula que discipline eventual rescisão contratual. Pretende, 

sem sede de tutela de urgência, que seja rescindido o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e que o 

réu se abstenha de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em parte, apenas no 

que diz respeito abstenção de cobrança e inserir o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que traz aos autos documentos 

que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela eventual inscrição negativa no 

nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar transações 

comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Já com relação à 

rescisão contratual, avaliando o caso concreto, nesse momento 

processual, próprio de cognição não exauriente, prévio ao contraditório, 

tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

pleiteada, notadamente porque, no caso dos autos, a rescisão é matéria 

atinente ao mérito, situação que recomenda não antecipá-la sem uma 

situação concreta de risco absolutamente delineada, em razão inclusive 

da trabalhosa reversibilidade. A jurisprudência já se manifestou em sentido 

absolutamente oposto ao indicado pelos autores. Vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS OBRIGAÇÕES 

CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA. RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO COM 

RECOLOCAÇÃO DO IMÓVEL À VENDA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE 

DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 273 DO CPC. DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. Para a concessão da tutela devem estar 

presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que 

embora demonstrados, não permitem o deferimento da tutela pretendida, 

diante do perigo de irreversibilidade da medida. Inteligência do § 2º do 

artigo 273 do Código de Processo Civil. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC. (Agravo de 

Instrumento Nº 70064233208, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/04/2015) 

[destaquei]. Além do mais, o deferimento da tutela pretendida pelos 

autores esgotaria, por completo, o mérito da demanda, não havendo 

sentido na propositura da ação. Eis o entendimento jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA - INDEFERIDO - RESCISÃO LIMINAR DE CONTRATO - 

IMPOSSIBILIDADE - DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALOR CONTROVERTIDO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Não se deve rescindir o 

contrato liminarmente, vez que estaria antecipando o próprio julgamento do 

mérito da ação ordinária. O depósito em juízo do valor controvertido 

pleiteado, deve ser feito por meio de ação de consignação em pagamento, 

sede própria para tal pedido. (TJ-ES - AI: 35079000069 ES 35079000069, 

Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Data de Julgamento: 

26/06/2007, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2007) 

[destaquei]. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior 

deliberação, que a requerida SE ABSTENHA de realizar cobranças e 

inserir o nome do autor no que diz respeito ao contrato questionado nos 

autos, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 10/08/2020, às 08h00 – Sala 4, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista existente entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023011-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023011-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. - ME, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com a presente 

Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela De 

Urgência E Reparação De Danos Morais, em face da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada na 

exordial, arguindo em síntese ser consumidora da UC n. 6/2723598-5, ao 

que estava realizando um empréstimo bancário junto ao Banco Sicoob e a 

operação foi negada em razão de uma negativação realizada pela 

concessionaria de energia elétrica. Aduz que são duas negativações nos 

valores de R$ 110.351,00 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e um 

reais) vencida em 23/05/2018 e, R$ 104.160,00 (cento e quatro mil, cento 

e sessenta reais) vencida em 23/04/2018. Contudo na época dos débitos 

a requerente nem era titular de qualquer unidade consumidora. Informa 

que na época da leitura do consumo a pessoa jurídica responsável era o 

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ que utilizava a UC n. 6/353762-8. Ocorre que a 

requerente é proprietária do imóvel e que por força de decisão judicial 

rescindiu, em abril de 2018, o contrato de arrendamento com o Hospital 

Jardim Cuiabá. Alega que, teve que entrar com um processo judicial para 

efetuar a troca da Unidade Consumidora e que no curso do processo a 

concessionaria alegou que os débitos pendentes eram da empresa 

Hospital Jardim Cuiabá com UC n. 6/353762-8, e a requerente passava a 

ter a UC n. 6/2723598-5, assim, os débitos não são de sua unidade 

consumidora. Por fim requer que a concessionaria retire a negativação e a 

declaração de inexistência das faturas dos meses de Abril e Maio de 

2018. Deferido o pedido de tutela de urgência (id. 20525390). Citada a 

requerida, a mesma apresentou contestação (id. 25869604), arguindo 

preliminarmente a não configuração da revelia. No mérito alega serem os 

débitos de responsabilidade da parte requerente, haja vista a sucessão 

empresarial que ocorreu entre o Hospital Jardim Cuiabá e a requerida, bem 

como a não configuração do dano moral. Réplica id. 27386258. Certidão id. 

27388476 atestou a intempestividade da contestação. A parte requerida 

suscitou o julgamento antecipado da lide. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os 

processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem 

cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso 

recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 

2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de 

sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista 

legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a 

produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é necessário 

restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação 

de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o 

fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e 

o consumidor, ou seja, a autora da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC[1]. O 

entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações. Concernente à revelia, compulsando os 

autos, verifico que a parte requerida, apesar de devidamente citada, 

ofereceu a peça contestatória fora do prazo legal, em ordem a inferir, 

portanto, pela incidência da revelia, nos termos do art. 344, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente alega que seu nome empresarial foi 

negativado indevidamente, pois as faturas imputadas a elas são de 

responsabilidade de outra unidade consumidora que pertencia ao Hospital 

Jardim Cuiabá. Todavia, não merece razão os fatos apresentados pela 

requerente, uma vez que não se trata de unidade consumidora diversa e 

sim de sucessão comercial. Verifica-se, destarte, a separação entre a 

titularidade do estabelecimento e sua exploração econômica, ou seja, 

entre o titular primário do estabelecimento e o empresário. Tem o usufruto 

e o arrendamento do fundo mercantil, portanto, como característica comum 

a de importaram a substituição temporário da titularidade da própria 

empresa. Sendo assim, o contrato de arrendamento cujo objeto é a 

transferência da administração de uma empresa de um titular para outro, 

que dá continuidade à atividade econômica antes explorada e absorve 

empregados admitidos pelo arrendante caracteriza sucessão empresarial. 

Por oportuno mencionar ainda, que a sucessão empresarial pode ser 

presumida, sendo necessário requisitos à sucessão empresarial irregular, 

tais como a identidade do objeto social ou a exploração da mesma 

atividade, o mesmo endereço, a confusão patrimonial ou a identidade do 

quadro societário. E como dispõe o art. 1.146 do CC o sucessor passa a 

ser responsável pelas dividas já contabilizadas. No que diz respeito a 

quitação do debito consumidora pela empresa responsável, a ANEEL 

editou a resolução n. 414/2010 que trata da meteria, senão vejamos: Art. 

128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público 

de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos 

referidos débitos: § 1º A distribuidora não pode condicionar os 

atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não 

autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, 

exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações: I – a 

distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à 

exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes 

definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio 

ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e II – continuidade 

na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra 

razão social, firma ou nome individual, independentemente da 

classificação da unidade consumidora. Fato é, que a mesma ainda que 

tenha mudado sua razão social, sua direção e sócios, se tornou a 

responsável pelos débitos anteriores a sucessão. Portanto, em razão da 

sucessão empresarial a requerente é responsável pelo pagamento da 

fatura do mês de Abril de 2018 que gerou uma das negativações. Com 

relação a fatura do mês de Maio de 2018 é notório, pelo histórico de 

consumo apresentado pela requerente, que essa fatura está devidamente 

quitada. No que tange ao dano moral, a situação fática não chegou a gerar 

um dano moral ao recorrente. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. A mera cobrança indevida, por si só, não 

tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando 

ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal 

cobrança. A definição de dano moral não é uma das mais simples, 

entretanto, em síntese, podemos defini-lo como qualquer lesão/agressão 

quanto aos atributos de personalidade que gere um sentimento de 

sofrimento. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados do STJ: 
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CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. 

CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.  SÚMULA 282/STF. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de revisão contratual 

cumulada com indenização por dano material e compensação por dano 

moral ajuizada em 03.07.2012. Agravo em Recurso especial concluso ao 

gabinete em 21.09.2016. Julgamento: CPC/73.2. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou 

danos materiais e morais aos recorridos.. 6. O não cumprimento do 

contrato pelo promitente-vendedor, causa, além do dano emergente, 

figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, 

lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de pagar ou que 

poderia o imóvel ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada, 

pois esta seria a situação econômica em que se encontrariam se a 

unidade imobiliária tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de 

situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 

335 do CPC/73).Precedentes.7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de 

maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis.8. A compensação por dano moral por 

atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais 

circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não 

restou configurado.9. Recurso especial de INTERLAKES 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.parcialmente conhecido, e nessa 

parte, provido.10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e 

LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido.(REsp 1641037/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

19/12/2016) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA 

CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL 

DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA 

DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - 

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O consumidor está 

autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão 

contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos. III - 

Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em 

situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. 

Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de 

inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais 

e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. 

Precedentes. IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 

1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 15/09/2011, DJe 19/12/2011). Ante todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, ao que extingo o feito com resolução de mérito, na forma do que 

estabelece o art. 487, I do CPC, revogando a decisão liminar parcialmente, 

a fim de retirar a negativação da fatura do mês de Maio de 2018, bem 

como declarando a inexigibilidade, somente, da fatura do mês de Maio de 

2018, em razão do adimplemento. Considerando que cada parte tornou-se, 

em parte, vencedor e vencido na ação, nos termos do artigo 86 do CPC, 

distribuo o ônus da sucumbência, nele incluso as despesas processuais 

(art. 84, CPC) e honorários advocatícios, na proporção de 50% para casa 

parte, sendo que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] 

Art. 375 do CPC/15 - O juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, 

as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame 

pericial. [1] Art. 375 do CPC/15 - O juiz aplicará as regras de experiência 

comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece 

e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o 

exame pericial.
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HONORATA LEONOR DE CARVALHO LUZ (AUTOR(A))
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010899-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HONORATA LEONOR DE CARVALHO LUZ REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. HONORATA LEONOR DE 

CARVALHO LUZ ajuizou ação de cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, em que foi determinada, ao id. 30380544, a intimação da parte 

autora para que emendasse a inicial, a fim de juntar, de forma legível, os 

documentos colacionados ao id. 30128590 (documentos pessoais e 

carteira de trabalho), no prazo de 15 dias. Devidamente intimada, a autora 

apresentou cópia do Boletim de Ocorrência, não juntando os documentos 

requisitados, conforme se denota ao id. 30732388. Decido. A parte autora, 

intimada para promover atos e diligências que lhe competia, deixou de 

cumprir o determinado. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 

advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do § único artigo 321 do Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002834-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR MORITU TSERENHITOMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. CESAR MORITU TSERENHITOMO ajuizou ação 

de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, em que foi determinada, ao 

id. 30081855, a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, a 

fim de juntar documentos que comprovem a sua alegada hipossuficiência, 

no prazo de 15 dias. Devidamente intimada, a autora apresentou cópia do 

Boletim de Ocorrência, não juntando os documentos requisitados, 

conforme se denota ao id. 30654204. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competia, deixou de cumprir o 

determinado. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do 
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advogado constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do § único artigo 321 do Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005804-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA SAMANTHA MEES, BIANCA THAIS MEES, ELORA DANE 

VASCONCELOS DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos BRUNA SAMANTHA MEES, 

BIANCA THAIS MEES e ELORA DANE VASCONCELOS DOS SANTOS, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com a presente 

Ação Revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos morais 

com pedido de liminar, em face da ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese que a primeira requerente adquiriu um apartamento no 

Cond. Parque da Chapada dos Montes e entrou na residência em 

06/07/2017. Aduz que requereu a concessionaria em 30 de Junho de 2017 

a ligação do fornecimento de energia elétrica, o qual só foi atendido em 13 

de Julho de 2017, ocorre que em 24 de Julho do mesmo ano novos 

técnicos foram enviados ao imóvel onde foi constatado um “gato” na 

energia elétrica, no dia só estava em casa a terceira requerente a qual 

explicou que a ligação de energia havia sido realizada pela própria 

concessionaria, os prepostos ligaram na central de atendimento e foi 

confirmada a instalação pela concessionaria e que em 10 dias ia ser 

instalado novo padrão . Ocorre que em outubro do mesmo ano novos 

fiscais se dirigiram ao imóvel e efetuaram o corte no fornecimento da 

energia elétrica, mesmo as partes explicando que as faturas estavam 

adimplidas e que ausência do medidor é culpa da própria concessionaria, 

e somente após a concessão de liminar do processo extinto sem 

julgamento do mérito é que o fornecimento foi restabelecido. Por fim pugna 

pela condenação da requerida ao pagamento da indenização de danos 

morais. Gratuidade deferida e determinação de citação (id. 12110694). 

Citada a requerida, a mesma apresentou contestação (id. 13663976), 

arguindo ausência de provas que demonstre dano a honra, tratando-se de 

mero aborrecimento. Impugnação id. 14003066. Decisão de id. 30905457 

indeferiu a produção de prova. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam 

julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de 

conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente 

para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, 

do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença 

nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, 

passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção 

das provas especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, 

desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, 

pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de 

serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, 

ou seja, a autora da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC[1]. O entendimento é 

antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação se 

houve irregularidade na suspensão do fornecimento de energia, o qual se 

tornou um fato incontroverso, isso porque a parte requerente não 

impugnou o ato ilícito apenas alegou ausência de prova quanto ao dano a 

honra. Sendo assim, o ato ilícito em razão da falha da prestação de 

serviço de fornecimento de energia elétrica, pois além da parte requerida 

não contestar é notório que pelos documentos apresentados que a 

concessionaria cortou o fornecimento de energia elétrica indevidamente. 

Notadamente no presente caso, as autoras, como vítimas, são 

consumidoras equiparadas, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito 

decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como 

da prestação dos serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse 

mesmo sentido, preleciona a eminente doutrinadora Cláudia Lima Marques : 

“Logo, basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com 

a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Nesses autos, contudo, incide o regime especial de 

responsabilidade civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 

e 14 do Código de Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação 

da conduta ao seu causador é a lei e não a culpa. Invoco, novamente o 

magistério de CLÁUDIA LIMA MARQUES , para quem “O CDC para 

alcançar esse fim (o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do 

conceito de culpa e evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, 

do tipo conhecido na Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” Aliás, 

impõe-se frisar que, envolvendo o caso relação de consumo, eventual 

falha no sistema de atendimento ao cliente impõe ao fornecedor o dever 

de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva. A condição de 

prestador de serviços impõe ao requerido o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço e, na espécie, a conduta da demandada contraria, 

em especial, o disposto no art. 14, § 1.º, do CDC, o qual caracteriza como 

defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que dele poderia 

esperar o consumidor. Nesse passo, encontram-se, no caso, positivados 

os pressupostos da responsabilidade civil, pois incontroversa a conduta 

culposa e presentes o nexo causal e ocorrência de dano (incômodos 

exacerbados advindos do fato), o que acarreta o dever de indenizar. 

Deve ser consignado que a hipótese dos autos afigura-se como de dano 

moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, 

sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Nesse sentido, 

destaca-se a lição do eminente Des. Sérgio Cavalieri Filho: “Entendemos, 

todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral 

não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). Ademais, é 

pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em 

cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do 

próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo 

(STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 

20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito (fl. 23), configurada está o dano moral a ser indenizado. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 
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RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE 

TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO 

AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. 

INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas 

instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão 

restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem 

como a suposta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal 

telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos 

estes que, como ressalta o v.acórdão," acarretaram abalo à sua honra, 

dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" 

da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, 

não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida 

inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil 

Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da 

empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido 

pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão 

para restabelecer a sentença de primeiro grau. [...].” (STJ. Resp. 

749566/RO. Rel. Min. Jorge Scartezzini. 4ª Turma. J. em: 18/04/2006 – DJ 

08/05/2006, p. 231). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO 

REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA 

MÓVEL – CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA 

- INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO 

- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a 

obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque 

nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato 

que o gerou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano 

moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à 

capacidade econômica das partes.” (TJMT. RAC Nº 35529/2011. 5ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 24.08.2011). 

Demonstrada, assim, a presença dos pressupostos da obrigação de 

indenizar, passa-se à análise da quantificação da indenização.Com 

relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Consigno, que em sede de dano moral é certo não 

ser possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material 

desta reposição,a oque temos a transformação da obrigação de reparar 

em uma obrigação de compensar, haja vista que a finalidade da 

indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Assim, no 

que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais. Nesse sentido “a 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Ponderadas essas 

premissas, entendo que se mostra adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de dano moral, montante esse que atende à sua 

finalidade. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o 

caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; 

por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um 

enriquecimento sem causa da parte autora. Com efeito, “APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA - SISTEMA CALL CENTER - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,000 (CINCO MIL REAIS) - VALOR 

RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

ausência de confirmação dos dados na contratação de linha telefônica 

pelo sistema call center, importa em negligência da empresa e configura a 

falha na prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se 

satisfaz com a demonstração da inscrição indevida no cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito. A fixação da indenização por danos 

morais, no caso em comento, em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem atende 

o princípio da razoabilidade. (Ap, 24836/2011, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/09/2011, Data 

da publicação no DJE 06/10/2011) “INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO DE SERVIÇO - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO - 

FALTA DE CAUTELA DA EMPRESA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS - 

DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO 

VALOR - FIXAÇÃO CONSOANTE PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O dano moral fica caracterizado pela injusta e indevida 

inscrição do nome da autora nos cadastros do SPC sem qualquer motivo 

para tanto. A falta de cautela da empresa de telefonia ao contratar 

indevidamente, uma linha telefônica com o CPF da autora, demonstra a 

culpa da apelante na prática do ato ilícito, e assim o seu dever de 

indenizar. O valor da indenização não deve ser abusivo e 

desproporcional, e também não deve acarretar enriquecimento sem causa. 

Ainda que haja redução do valor da indenização pretendido pelo autor, 

não há que se falar em sucumbência recíproca.” (TJMT, 2ª Câm. Cív., RAC 

nº 15859/04, Rel. Des. Marcio Vidal). Diante do exposto, e por tudo que 

dos autos constam, com fundamento no art. 269, I, do CPC JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a requerente, a título de indenização por 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% 

(um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da 

sentença (Súmula n.º 362, do STJ). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] Art. 375 do CPC/15 - O 

juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da 

experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044725-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044725-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISANGELA PEREIRA BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos ELISANGELA 

PEREIRA BORGES, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente Ação Revisional de contrato c/c pedido de 

indenização por danos morais com pedido de liminar, em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também 

qualificada na exordial, arguindo em síntese ser consumidora da UC n. 

6/352093-9, ao que sempre manteve baixa médica de consumo. Alega que 

suas faturas dos últimos três anos vieram fora da sua média de consumo 

de 230 kWh. Aduz que as últimas faturas vieram em uma monta de R$ 

811,93 (oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), como a de 

Novembro de 2018 e na importância de R$ 1.471,76 (um mil quatrocentos e 

setenta e um reais e setenta e seis centavos) como a fatura de 
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Dezembro/2018. Informa que em Setembro de 2018 houve uma fatura de 

Consumo Recuperado e 313 kWh, mesmo sem qualquer consumo há 

meses. Por fim requer a readequação do consumo dos anos de 2017/2018 

ao consumo médio de 230 kWh ao mês, bem como declarar inexigível a 

fatura do mês de Setembro de 2018. Além de condenação em danos 

morais. Gratuidade indeferida e tutela antecipada indeferida (id. 1719884). 

Citada a requerida, a mesma apresentou contestação (id. 19614634), 

arguindo regularidade das cobranças efetuadas e o faturamento foi 

realizado por anotação de leitura, em razão da variação de consumo. 

Aduziu que foi realizada uma inspeção e não foi detectado nenhuma 

irregularidade que pudesse comprometer o faturamento Não houve 

apresentação da contestação id.30816977. Instada a se manifestar 

quanto ao interesse na produção de provas a parte requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito e a parte requerente suscitou a 

realização de perícia. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo 

Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que 

o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a autora da 

ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC[1]. O entendimento é antigo e remonta o 

art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à verificação da regularidade na emissão da fatura de energia 

elétrica da unidade consumidora do autor referentes ao mês de setembro 

de 2018. Em que pese a requerente reputa exorbitante os valores das 

faturas dos anos de 2017 e 2018, verifico que não logrou êxito em 

demostrar a plausibilidade do seu direito não se desincumbindo de seu 

ônus conforme preceitua o art. 373, inc. I do CPC. Nota-se, primeiro que a 

inspeção realizada pela parte requerida não apontou nenhuma 

anormalidade no relógio medidor de energia, constato, ainda, que o 

histórico de consumo da requerente é constante desde de 2015 até o 

2018 em uma variação média de consumo entre 270 kWh a 350kWh, pude 

observar ainda que tem faturas do ano de 2013 em que o consumo 

chegou a 490 kWh. Ora, se a parte requerente já apresentou um consumo 

de 350kWh a 490 kWh em anos anteriores não há razão para dizer que 

esse consumo se repetiu. Dos autos, verifica-se que a Concessionária 

seguiu o que estabelece a resolução, portanto afastado o dever de 

indenizar, posto não comprovados pela Consumidora os fatos 

constitutivos de seu direito, ante a inexistência de consumo exorbitante e 

sim um consumo regular. O feito é exemplo típico das demandas 

aventureiras que infelizmente permeiam o Poder Judiciário e o atravancam. 

Assim sendo, conjugando os documentos apresentados por ambas as 

partes nos autos, não vislumbro qualquer irregularidade na cobrança 

realizada pela concessionária de energia requerida, pois tendo em vista a 

ausência de indícios substanciais em contrário, há que se presumir a 

regularidade. Portanto, não havendo demonstração de qualquer equívoco 

no que se refere à medição do consumo de energia da unidade 

consumidora do autor, não há que se falar em inexigibilidade dos débitos 

questionados na inicial, ou mesmo ocorrência de ato ilícito que possa dar 

ensejo a eventual dano moral decorrente de cobrança realizada pela 

empresa ré de forma legal e legítima. No que se refere ao pedido do 

Requerido em condenação do Requerente em litigância de má fé, sabe-se 

que, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de 

má-fé exige a presença de dolo processual, conduta ilícita que serve de 

fundamento à sanção legal. Nesse contexto, não obstante a inexistência 

de ato ilícito, não vislumbro a configuração de nenhuma das hipóteses do 

art. 80, do CPC/2015. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno ainda 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito [1] Art. 375 do CPC/15 - O juiz aplicará as regras de experiência 

comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece 

e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o 

exame pericial.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013834-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013834-49.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 

Trata-se de TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta 

por ALÊ CORRETORA DE SEGUROS LTDA, em desfavor de UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, afirma que o relacionamento comercial entre as partes 

vigora desde 2006, antes sobre a razão social, PRESENTE-CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA., MT PRESENTE – CORRETORA DE SEGUROS LTDA., 

e atualmente sob a denominação de ALÊ CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA. Sustenta que toda a representação comercial nesses 14 anos, fora 

realizada exclusivamente em favor da ré, resultante de intermediação por 

adesões face a CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES (planos de saúde) do tipo COLETIVO POR ADESÃO 

formalizado entre a Caixa de Assistência dos Advogados de MT (CAAMT) 

e a Unimed. Ademais, argumenta que, sob a roupagem da Alê Corretora, 

as partes firmaram em 06/11/2013 um Contrato Particular de 

Representação Comercial tendo por objetivo: o pagamento de uma 

comissão vitalícia nas carteiras já existentes relativa aos contratos n. 

8282, 8283, 8401 e 8403, e representação comercial visando a mediação 

na realização de novos negócios para a venda de planos de saúde. 

Ocorre que em 11/03/2020 a Unimed notificou a autora denunciando o 

desinteresse na continuidade do vínculo comercial havido entre as partes. 

Com base nestes fatos ajuizou a ação pretendendo seja o réu compelido a 

apresentar o relatório analítico dos últimos 5 anos relativos aos contratos 

n. 8401, 8403, 8282 e 8283. É o relatório. Fundamento e Decido. Pois bem 

que pese a autora não ter dado especificamente à ação um nome, apenas 

referindo-se a esta como tutela antecipada em caráter antecedente, 

verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de 

exibição de documento. A ação proposta é inadequada e não mais 

prevista em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos processuais, para o 

seu prosseguimento válido, previsto no art. 485, VI do CPC. Senão 

vejamos: APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE 

PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO). POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. Inexistindo previsão de ação cautelar autônoma para 

exibição de documento no CPC/2015, possível o indeferimento da petição 

inicial por falta de interesse processual (inadequação), o que acarreta a 

extinção da ação sem julgamento do mérito (...) (TJ-SP - APL: 

10135637620168260004 SP 1013563-76.2016.8.26.0004, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 21/02/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/02/2017) grifo nosso. Nesse contexto, já se 

decidiu que não caberia a formulação de pedido de exibição de documento 

na forma de tutela provisória (satisfativa ou cautelar em caráter 

antecedente), a carecer interesse de agir para a medida que em verdade 

se adequa melhor à ação autônoma de produção antecipada da prova 

disciplinado no art. 382 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido: "EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 
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exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa, deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

Recurso não provido." (TJSP, Apelação n. 1002136-54.2017.8.26.0196, 

14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 06.06.2017, v.u., 

grifou-se) O Novo Código de Processo Civil é claro ao prever hipótese de 

extinção do processo pela falta de interesse de agir nos casos em que a 

via eleita não seja adequada. Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: III- o autor carecer de interesse processual; Assim, dada à 

existência de procedimento especial que alcance o objetivo pretendido, é 

deste que deverá o autor se valer. A ação, como direito de invocar o 

exercício da função jurisdicional, tem por condição o interesse de agir, ou 

seja, a existência da pretensão resistida e a consequente necessidade da 

parte socorrer-se do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito 

subjetivo. Por derradeiro, o interesse processual, em suma, exige a 

conjução do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa 

é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença 

de mérito. Á propósito: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 

PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Para o reconhecimento do interesse processual, 

impõe-se a verificação da presença, concomitante da necessidade de 

submeter-se a pretensão à análise do Judiciário e da adequação da via 

processual utilizada pela parte. - Carece a Autora de interesse de agir se 

a pretensão não for de exibição de documento comum às partes, mas, 

sim, de prestação de contas de valores pagos e dos encargos cobrados 

pelo Réu. (TJ-MG - AC: 10024112165295001 MG, Relator: José Marcos 

Vieira, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2014). Grifo nosso. Dessa forma, em 

razão da inadequação da via exibitória eleita pela parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito 

nos termos do art. 330, inc. III c.c art. 485, inc. VI, do Código de Processo 

Civil. Sem honorários advocatícios diante a ausência do contraditório, e 

considerando que as custas já foram recolhidas, após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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JOELSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028828-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DOMINGOS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que 

JOELSON DOMINGOS DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 11.04.2019, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

21372447; 21372452; 21372454; 21372455. Devidamente citada a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 23177270) arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo da Ação para 

Seguradora Líder; II – Da Ausência De Comprovação Da Entrega Da 

Documentação; III - Carência Da Ação - Boletim De Ocorrência Sem 

Validade - Não Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, id. 28315835. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 27279918. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial, ids. 27829246 e 28301536. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PARA SEGURADORA LÍDER. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. CARENCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO AVERIGUAÇÃO DOS 

FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se que a narrativa do 

Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há posicionamento sobre o 

assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ap 9785/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017). O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de 

cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. Portanto, Rejeito a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

21372482), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 
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debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 27279918). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 11.04.2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

TORNOZELO ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 
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acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos tornozelos terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 

1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (Negritei). Concernente a indenização 

por danos morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo 

descumprimento de obrigação legal imposta à seguradora responsável 

pelo pagamento do seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar 

indenização por danos morais, portanto improcedente o pedido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que JOELSON DOMINGOS DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, 

considerando que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, e com 

norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001003-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACENOR FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ACENOR FERREIRA DA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11413341; 11413351; 11413352; 11413355. 

Devidamente citada a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12010387) arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo da 

Ação para Seguradora Líder; II – Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro; III - Da Carência De Ação – Falta De Interesse De Agir Em Razão 

De Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 12975753. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 29013329. A parte autora se manifestou acerca do 

laudo pericial, id. 30764278, ao passo que a requerida quedou-se inerte, 

conforme certidão de id. 31407083. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento da diferença do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA AÇÃO PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 
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indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO.Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 

12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA 

COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se falar em falta de 

interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de que o 

recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de 

parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este 

direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, 

decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 11413356), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 29013329). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 
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as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia, a 

qual afirma que: “Portanto, a invalidez por mim apontada é parcial, 

permanente e incompleta do punho E em grau moderado (50%), e em grau 

residual no MIE e joelho D (10%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).” Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 1 - PUNHO ESQUERDO 50% 

MÉDIA 2 - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 10% RESIDUAL 3 - JOELHO 

DIREITO 10% RESIDUAL Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos punhos 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Mas também, havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% 

sobre 10%, perfazendo o total de 7% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Outrossim, havendo perda anatômica e/ou funcional de 

um dos joelhos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual (10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 10%, perfazendo o total de 2,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: 1 - PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= 

R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 2 

– MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*10% sobre R$ 9.450,00= R$ 945,00 TOTAL= R$ 945,00 3 – JOELHO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 

3.375,00= R$ 337,50 TOTAL= R$ 337,50 LESÃO 1 R$ 1.687,50 + LESÃO 2 

R$ 945,00 + LESÃO 3 R$ 337,50 = TOTAL R$ 2.970,00 No caso em tela 

extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

id. 12010477, valor este que deve ser deduzido do montante de R$ 

2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais), totalizando ao final R$ 

2.126,25 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 

16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, 

caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora 

configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da 

citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: 

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

da AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ACENOR FERREIRA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.126,25 (dois mil 

cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(23.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no 

que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de 

declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes que 

forem considerados manifestamente protelatórios lhes sujeitará a 

imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-69.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001848-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS FERNANDO BARBOSA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS FERNANDO BARBOSA DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

04.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 11545752; 11545881; 11545901; 11545932; 

11545972. Devidamente citada a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12244535) arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do 

Polo Passivo da Ação para Seguradora Líder; II – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros; III - Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; IV – Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

15917295. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

28792818. A parte autora se manifestou acerca do laudo pericial, id. 

29348279, ao passo que a requerida quedou-se inerte, conforme certidão 

de id. 31406332. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 58 de 921



AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA AÇÃO PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), 

e intimação do autor para dar continuidade à regulação administrativa. 

Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém todos os 

documentos necessários, assim a alegação da requerida não merece 

prosperar. Desta feita rejeito a preliminar. DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

11545901. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO.Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em 

12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

11545901), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 28792818). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 04.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 
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funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ ESQUERDO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] 

disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PÉ ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos pés terá 

a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS FERNANDO 

BARBOSA DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 
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acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (04.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022272-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022272-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS DA SILVA SOARES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JEAN CARLOS DA SILVA SOARES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9065684; 9065750; 9065758; 9065765. Devidamente 

citada a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9699035) 

arguindo preliminarmente: I- Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo 

Passivo da Ação; II - Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Prévio – Da Falta De Interesse De Agir; III - Da Não 

Comprovação Do Pedido Administrativo E A Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 11286952. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 27960694. As partes 

não se manifestaram acerca do laudo pericial, conforme certidão de id. 

31406299. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, id. 

9065750. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico 

que a escolha do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde 

o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que a parte autora ingressou com requerimento administrativo, mas que 

não obteve resposta. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro 

DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no 

mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9065765), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 27960694). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009).(Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12907283), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 
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segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 25% LEVE Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos membros 

superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, 

perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 

16/02/2012) (negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, 

caso haja negativa de pagamento da indenização pela Seguradora 

configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da 

citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: 

“Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEAN 

CARLOS DA SILVA SOARES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (16.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011149-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com a presente 

Ação De Revisão do Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

também qualificada na exordial, arguindo em síntese ser titular da unidade 

consumidora nº 6/2133118-6 que no dia 23/01/2018 entrou em contato 

com a concessionária para solicitar Elaboração de Aditivo aos Contratos 

CUSD e CCER, a fim de obter menor demanda por legislação que é de 

30KW. Alega que a concessionaria deu um prazo de 30 (trinta) dias para a 

formalização, passados os trinta dias a requerida não agilizou a 

solicitação da empresa e passou a condicionar o cumprimento da 

solicitação com o pagamento da fatura, a qual foi prontamente paga para, 

assim, só que a concessionaria informou que o procedimento iria ser 

realizo em 90 (noventa) dias, isto é em maio de 2018. Argumenta que até o 

momento do ajuizamento da ação não havia sido realizado o procedimento 

de redução do consumo do fornecimento energia sob o nº 

70700.005056/2018. Por fim, requer que a concessionaria formalize a 

nova tarifa de menor consumo no fornecimento de energia elétrica, que é 

de 30kw Indeferida a liminar (id. 13121466), pois não logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a alegada abusividade 

consubstanciada na demora para apreciação do seu pedido de redução 

da demanda contratada, mormente pelo fato do artigo 63, § 5º, da 

Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, prever que a distribuidora 

deve atender tais solicitações desde que efetuadas por escrito e com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Citada a requerida apresentou 

contestação (id.14480033) arguiu que o procedimento foi requisitado e 

durante o mesmo ocorreu o inadimplemento de faturas e por isso foi 

suspenso, após o adimplemento o procedimento voltou a seguir e em abril 

de 2018, onde as faturas vieram no consumo de 30kWh. A réplica no id. 

16423149. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código de 

Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, 

de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é 

necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, 

ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 

335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à suposta demora no processo de redução do consumo do 

fornecimento energia sob o nº 70700.005056/2018. A parte requerente 

informa que em janeiro suscitou o processo de redução do consumo do 

fornecimento de energia, onde a parte requerida informou que em 30 dias 

estaria regularizando a situação. Aduziu, ainda, que no decorrer do 

procedimento condicionou-o a realização com o pagamento da fatura em 

aberto, após o pagamento a empresa deu um prazo de 90 dias. Destarte 

que a da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, em seu art, 63, §5º 
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prevê um prazo de 90 (noventa) dias, vejamos: Art. 63. A contratação da 

demanda deve observar, em pelo menos um dos postos tarifários, os 

valores mínimos de: III – 30 kW, para os demais consumidores do Grupo A, 

inclusive cada unidade consumidora que integre comunhão de interesses 

de fato ou de direito de consumidores especiais. § 5º A distribuidora deve 

atender as solicitações de redução da demanda contratada não 

contempladas no art. 65, desde que efetuadas por escrito e com 

antecedência mínima de: I – 90 (noventa) dias, para os consumidores 

pertencentes ao subgrupo A4; ou II – 180 (cento e oitenta) dias, para os 

consumidores pertencentes aos demais subgrupos. Observando que o 

procedimento foi solicitado em Janeiro, a concessionaria teria até março 

para atender a solicitação, todavia, a parte requerida informou que a 

fatura de março de 2018 não foi adimplida e por isso foi suspenso o 

procedimento. O inadimplemento é fato incontroverso, pois a parte 

requerente informou que não houve o pagamento e somente após foi 

pago. A parte requerida informou que após o adimplemento da fatura de 

23/03/2018 o faturamento passou a considerar a demanda de 30 kW, isto 

é, a concessionaria realizou o procedimento no prazo pactuado. Há de se 

observar que, mesmo nos casos que versem sobre os direitos do 

consumidor e, apesar de o microssistema consumerista prever a inversão 

do ônus probatório, a autora da ação deve comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale destacar o pensamento de 

Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: “Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de 

indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) 

No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive 

com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme 

será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do art. 333, do CPC.”[1] Juntamente com a peça exordial é 

possível verificar que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015. 

Ou seja, a parte requerente não comprovou que houve demora no 

procedimento solicitado. Portanto, caberia a parte que alega comprovar 

minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é 

o mesmo que fato inexistente. Dessa mesma forma leciona Humberto 

Theodoro Júnior, vejamos: “Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência 

do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir 

do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de 

conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova 

impossível, a pretexto de inversão do ônus probrandi, o que repugna à 

garantia do devido processo legal, com as características do contraditório 

e ampla defesa. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C)” O 

processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim 

de que elas apresentem todas as provas que detém para que a lide 

chegue no resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos. 

Portanto, cabia a parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato 

constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o 

mesmo que fato inexistente. Não havendo falha na prestação de serviço 

pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, 

não há dano moral. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inaugural, revogo a liminar concedida e condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, mas que mantenho suspenso em razão 

do que preconiza o art. 98, § 3º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de 

defesa do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: 

Saraiva,2002. p.328.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018240-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ajuizada por TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas datas de 

22/09/2017, 29/11/2017 e 17/11/2017 houve distúrbios elétricos nas 

unidades consumidoras dos segurados Reinaldo Turra de Avila, Zandra 

Mari Barbacovi e Alfrdo Pocas Pires, danificando bens eletrônicos. Diante 

da ocorrência a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta 

reais). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna 

pela sua condenação ao pagamento da importância mencionada acima a 

título de danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial 

vieram os documentos. Audiência de conciliação junto ao ID n. 11623046. 

A requerida apresentou contestação junto ao ID n. 17035458, sustenta a 

ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos. Ao final. Ao final, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação 

ofertada junto ao ID n. 17832113. A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado enquanto a requerida pugnou pelo deferimento de prova 

testemunhal (ID. 18206303). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que as 

questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, 

estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a 

produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito 

de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida 

pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis dos segurados 

Reinaldo Turra de Avila, Zandra Mari Barbacovi e Alfrdo Pocas Pires, 

ocasionando danos materiais de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e 

setenta reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial 

merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor R$ 4.870,00 

(quatro mil oitocentos e setenta reais), consoante ID n.º 13848663, 

13848693 e 1384701, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos que 

acompanham a inicial. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha 

no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a 

reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou 

apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os 

valores desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o 

entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 
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CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se .Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036053-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GUEDES MARANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036053-61.2017.8.11.0041 Autor: 

ADRIANA GUEDES MARANI Réu: BANCO BRADESCO e outros Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Cobrança Por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

ADRIANA GUEDES MARANI em face de BANCO BRADESCO S/S e 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ambos já 

qualificados nos autos. Para tanto, aduz o requerente que contratou 

serviços de consórcio com previsão de inicial em fevereiro de 2009 a 

setembro de 2016, da segunda requerida e que em janeiro de 2019 firmou 

contrato de compra e venda de um imóvel. Alega que o contrato firmado 

entre as partes possui seguro prestamista, apólice de seguro nº 900015, 

para alguns casos como morte natural ou acidental e invalidez permanente 

ou acidental. Aduz que em março de 2011 a requerente foi diagnosticada 

com câncer, e desde 2015 passou a receber auxilio aposentadoria por 

invalidez do INSS. A autora alega que buscou a quitação do saldo 

devedor, gerando o sinistro 43864, todavia as requeridas negaram o 

pagamento sob o argumento de que no contrato firmado não havia 

cobertura para doença, apenas para morte ou invalidez por acidente. 

Assim, requer a declaração de validade do seguro prestamista para 

invalidez, o reembolso das parcelas pagas desde abril de 2014 do valor de 

R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos), bem como a condenação 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). 

Com a inicial vieram documentos. A requerida apresentou contestação de 

forma intempestiva (ID. 14-56626). Impugnação à contestação juntada no 

ID 15022350. Em manifestação de ID 17895075 a autora pugnou pelo 

julgamento do feito. O requerido apresentou documentos (ID. 28614548). A 

autora manifestou acerca dos referidos documentos (ID. 31237434). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Inicialmente, 

constato que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo 

incidir as previsões do Estatuto Consumerista. Por outro lado, 

considerando que os requeridos apresentaram contestação de forma 

intempestiva, decreto-lhe à revelia com fulcro no art. 344 do CPC. Todavia, 

impõe-se esclarecer que a decretação da revelia não gera presunção 

absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, 

competindo ao demandante produzir as provas necessárias ao 

convencimento do julgador. O art. 346, parágrafo único, do CPC/15 

autoriza que o réu revel intervenha no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar. Ademais, o art. 349 do 

mesmo códex dispõe que é lícito ao réu revel produzir provas, desde que 

se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais 

indispensáveis a essa produção. Destarte, inobstante a revelia, nada 

impede a análise dos fundamentos das manifestações do réu. Frise-se, 

ainda,que nos termos do art. 345, IV, do CPC, quando as alegações de 

fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em 

contradição com a prova constante nos autos, a revelia não produz seus 

efeitos. É exatamente esse o caso dos autos. O imbróglio instalado nos 

autos se deve pela negativa do pagamento da cobertura securitária pela 

requerida, que segundo a autora faz jus por estar acometido por invalidez. 

Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos vejo que razão não 

assiste à parte autora. Foi juntado aos autos no ID. 28614571 “Proposta de 

Adesão à Grupo de Consórcio de Bens Imóveis” bem como “Seguro 

Prestamista Proposta de Adesão” devidamente assinado pela demandante, 

o qual é claro ao prevê coberturas somente por morte e invalidez total 

permanente por Acidente, não há previsão por invalidez decorrente de 

doença, de maneira que não faz jus a cobertura securitária. Nesse 

sentido: "Em resumo, diante da existência de cláusula expressa excluindo 

uma das queixas contidas na inicial aliada à ausência da ocorrência de 

acidente, assim como definido na apólice, o julgamento de improcedência 

do pedido era mesmo medida de rigor, merecendo, portanto, ser mantida a 

r. decisão monocrática." Recurso especial não conhecido"(REsp 239.691 - 

SP, Rei. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12.6.00). Destarte, 

considerando que a autora não preencheu os requisitos previstos nas 

cláusulas contratuais, não há que falar em direito a cobertura securitária. 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC. Contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, 

mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser 

cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023855-21.2019.8.11.0041
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CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023855-21.2019.8.11.0041. 
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REQUERENTE: E. R. D. S. B. REPRESENTANTE: CELIA REGINA DOS 

SANTOS BENICIO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais proposta por EDUARDA REGINA DOS 

SANTOS BENÍCIO, menor impúbere representado por sua genitora CELIA 

REGINA DOS SANTOS BENÍCIO, em face de CVC BRASIL OPERADORA E 

AGÊNCIA DE VIAGENS e GOL LINHAS AEREAS S.A S/A todos 

qualificados nos autos, na qual alegou, em síntese, que adquiriu em 

janeiro/2018 junto a primeira requerida passagens de ida e volta de 

Cuiabá/MT para a cidade de Natal/RN, a volta estava programada para 

27/02/2018, com saída as 17h06min da cidade de Natal/RN, escala em 

Brasília/DF e chegada as 21h55min. Aduz a requerente que, embarcou 

normalmente em Natal/RN as 17h06min, contudo ao chegar em sua 

conexão na cidade de Brasília/DF foi informada que seu voo havia sido 

cancelado sem qualquer aviso antecedente. Informou a requerente, ainda, 

que suscitou que fosse realocada em outro voo no mesmo dia, mas a 

empresa só apresentou um único voo no dia seguinte as 09h20min, 

ficando a parte esperando no aeroporto por 12 horas, o que lhe causou 

transtornos. Por fim, requereu a procedência da ação para a configuração 

dos danos morais. Recebimento da ação (id. 21022014) com designação 

de audiência de conciliação e deferimento da gratuidade da justiça. A 

requerida CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A apresentou 

sua contestação (id. 24419578), arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade 

passiva, no mérito alegou a excludente de culpabilidade por se culpa de 

terceiro companhia aérea, ausência de nexo de causalidade e não 

configurando dano moral. Impugnação a contestação id. 24704322. A 

requerida GOL LINHAS AEREAS S.A apresentou sua contestação (id. 

25021135). No mérito invocou problemas técnicos na aeronave, o que 

gerou o cancelamento do voo e sua realocação para o próximo dia. 

Argumenta a requerida que prestou a necessária assistência a 

passageira, como hospedagem, alimentação e reacomodação, inexistindo, 

assim, responsabilidade por ausência de nexo causal em indenizar o 

autor. Com a contestação vieram os documentos id. 25021136. Houve 

impugnação à contestação (id. 25972995). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado do mérito. Remeteram-se os autos ao Ministério 

Publico, haja vista interesse de menor (id. 30904566). Parecer favorável 

do Ministério Público (id. 30999473). Os autos vieram conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, notadamente em razão da inércia das partes 

em especificar interesse na produção de provas. Outrossim, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Necessário consignar que o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da 

produção de outras provas. Com efeito, “Se a parte não requerer a 

produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos 

disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado” (STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não 

há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente 

limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, 

sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 

3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de 

defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a 

produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, na medida em que o 

feito encontra-se inserido na Meta 2/CNJ-2017, sendo certo que tal 

hipótese dá ensejo a inobservância da ordem cronológica, na estia do que 

preconiza o art. 12, § 2º, VII do CPC. Passo a analise da preliminar de 

mérito da ilegitimidade passiva, suscitada pela segunda requerida. 

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A A parte requerida CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A alegou ilegitimidade passiva, 

aduzindo ser parte ilegítima, pois é mera intermediadora de agencia de 

turismo sem qualquer controle ou responsabilidade pelo conteúdo da 

prestação de serviço. O art. 7º do CDC consagra o princípio da 

responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, 

fundado no risco-proveito do negócio. Tendo em vista que, se trata de 

responsabilidade da agência de turismo, pois o negócio jurídico versa 

sobre a venda de pacote de turismo (voo e hospedagem), diferente da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que trata de venda de 

passagem, onde o contrato de intermediação se limita ao negocio jurídico 

da venda dos bilhetes. No caso sub judice é evidente a aplicação do art, 

7º do CDC, sendo responsáveis todos os participantes da cadeia de 

consumo e, sendo assim, a requerida prestou seus serviços de venda de 

pacote turístico, consequentemente há responsabilidade pela falha na 

prestação do serviço que vier a recair sobre o contrato. Ademais, além da 

clareza do artigo sétimo do CDC, o artigo n. 14 do mesmo código, feita a 

devida interpretação dispõe que as operadoras de turismo respondem de 

forma solidaria pelos prejuízos causados aos passageiros durante a 

concretização do contrato entabulado. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “Agência de viagens ou de turismo que intermedeia 

reserva de hotel e aquisição da passagem aérea, não importa se com 

estabelecimento físico ou virtual, não responde por ilícito imputável à 

empresa de hotelaria ou à empresa aérea, exceto se se cuidar de pacote 

vendido. No pacote, não há intermediação, mas venda do próprio serviço, 

ainda que prestado por terceiros, por cuja falha responde a agência, 

fornecedora. 2. Nas circunstâncias, caracterizado o dano moral, mas 

levando-se em consideração que boa parte do pacote foi cumprida, 

reduz-se o arbitramento da respectiva indenização. (TJ-SP - AC: 

10816874620188260100 SP 1081687-46.2018.8.26.0100, Relator: Celso 

Pimentel, Data de Julgamento: 09/01/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/01/2020)” Assim, no que tange à preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A, entendo que a mesma deve ser rejeitada, 

notadamente porque a jurisprudência e a disposição do código do 

consumidor reconhece a legitimidade da agência de viagens para 

responder pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço 

na hipótese de venda de pacote turístico. Superada as preliminares passo 

a analise do mérito. Trata-se de ação de indenização em razão de 

eventual ato ilícito praticado pela requerida, consistente no cancelamento 

do voo do autor. Registro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da ação. Notadamente no 

presente caso, o autor, como vítima, é consumidor equiparado, para 

efeitos legais, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios 

por insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse mesmo sentido, 

preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA MARQUES[1]: “Logo, 

basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com a 

posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 927 do Código Civil 

dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever de indenizar, 

adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os 

elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo 

causal. Nesse sentido, deve ser relembrado que a responsabilidade em 

discussão nos autos é objetiva, sendo desnecessário perquerir dolo ou 

culpa. Ademais, incide nos autos o regime especial de responsabilidade 

civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação da conduta ao 
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seu causador é a Lei e não a culpa. Invoco, novamente o magistério de 

CLÁUDIA LIMA MARQUES [2], para quem: “O CDC para alcançar esse fim 

(o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do conceito de culpa e 

evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na 

Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” É pacífico o entendimento 

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica relação de 

consumo, sendo certo que o STJ[3] possui entendimento tranquilo no 

sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista. Com efeito, EMBARGOS INFRINGENTES. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A reparação de danos pelo 

extravio de carga em transporte aéreo rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo descabida a pretensão de ver-se obedecida a 

disciplina do Código Brasileiro de Aeronáutica, porquanto não mais 

subsistem as regras limitadoras da indenização tarifada, em face da 

edição do Código Consumerista, que constitui lei própria, específica, 

exclusiva e de inarredável aplicação quando caracterizada a relação 

jurídica de consumo, devendo, pois, prevalecer as suas disposições, que 

ordenam a reparação ampla, efetiva e integral. II - A seguradora da 

empresa aérea transportadora responde pelo valor da condenação em 

regresso, de acordo com as normas disciplinadoras da denunciação da 

lide. III - Embargos infringentes improvidos. (Embargos Infringentes na APC 

nº 20040110352796 (244175), 1ª Câmara Cível do TJDFT, Rel. Nívio 

Gonçalves. j. 19.04.2006, unânime, DJU 16.05.2006). TJPR-039828) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS - OVERBOOKING - EXTRAVIO DE BAGAGENS EM 

VIAGEM AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREVALÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DA AERONÁUTICA E DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - ABALO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Independente de culpa 

concorrente de terceiro, o Requerido responde pela obrigação contratual 

de proporcionar uma viagem tranqüila e segura ao passageiro e à sua 

bagagem. 2. AS NORMAS CONSUMERISTAS PREVALECEM EM RELAÇÃO 

AO CÓDIGO DA AERONÁUTICA POR TEREM FUNDAMENTO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR A NORMA POSTERIOR DERROGAR A 

ANTERIOR NO QUE FOR INCOMPATÍVEL. 3. A indenização devida em 

razão do extravio de bagagens deve ser integral, não se limitando aos 

parâmetros tarifários da Convenção de Varsóvia. 4. O dano moral 

experimentado pelo Autor que teve suas bagagens extraviadas, 

caracteriza a responsabilidade de indenizar. Inteligência do art. 734 do 

Código Civil Brasileiro. 5. O dano moral independe de prova do prejuízo, 

ademais, evidente o abalo emocional suportado pelo passageiro em razão 

do extravio das bagagens. 6. Mantém-se o quantum indenizatório 

prudentemente fixado pelo Magistrado Singular, uma vez que 

consideradas as circunstâncias do caso, configura-se como equilibrado e 

necessário para que a resposta do Poder Judiciário seja efetiva e justa. 

Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0420584-5 (6068), 

9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin. j. 13.09.2007, 

unânime – grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO E ATRASO PARA NOVO 

EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, PRESTADORA DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

PELO FATO DE TER O AUTOR ACEITADO EMBARCAR EM OUTRO VÔO. 

Configura dano moral o cancelamento de vôo se este for comunicado 

somente quando da chegada do passageiro para realizar o check in, e a 

sua transferência para o dia seguinte, não amenizando o constrangimento 

a hospedagem por conta da companhia aérea. Não pode constituir causa 

excludente o simples problema operacional, que, aliás, não foi identificado. 

Não pode o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecer sobre a lei 

consumerista. Sentença de procedência que se mantém. Fixação, de 

ofício, dos juros legais, na forma do artigo 293, do CPC. Recurso a que se 

nega provimento. (Apelação Cível nº 2006.001.49474, 7ª Câmara Cível do 

TJRJ, Rel. Ismênio Pereira de Castro. j. 25.07.2007). Estabelecidas as 

aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que com relação ao 

cancelamento do voo do autor, tal aspecto é incontroverso e confessado 

nos autos pela requerida Gol Linhas Aéreas, devendo, neste sentido nos 

atermos à seguinte assertiva da requerida: “(...) De início, deve-se 

esclarecer que os supostos transtornos, ao contrário do que a parte 

Autora possa imaginar, ocorreram em razão da necessidade de se 

proceder a manutenção da aeronave que a transportaria (em Brasília), 

que, por motivos de segurança dos passageiros, de fato, não pôde 

decolar no horário previsto. (...)”. Evidente, portanto, que houve evidente 

cancelamento do voo do requerente. Insta, entretanto, perquirir se a 

“manutenção extraordinária da aeronave” caracteriza ou não motivo de 

força maior, apta a excluir a responsabilidade do requerido por eventuais 

danos suportados pelo autor. Pois bem, visando comprovar o referido 

aspecto a requerida Gol Linhas Aéreas apresentou um print do relatório da 

manutenção com termos técnico, o qual não comprova que a aeronave 

teve problemas técnicos e nem o apresentou de foi integral, apenas 

parcialmente no corpo da contestação. A requerida alegou que o 

cancelamento ocorreu em decorrência de problema mecânico na aeronave 

que faria o voo do requerente, alegando força maior em sua defesa. 

Entretanto a documentação carreada aos autos não confirma a hipótese. 

Em situação similar o STJ assentou o seguinte: “(...) II - De igual forma, 

subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior", de modo que "cabe indenização a título 

de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre 

da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 

442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também 

em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a 

indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao 

dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da 

decisão do recurso especial.” (STJ - Resp 612817/MA -Relator Ministro 

Hélio Quaglia Barbosa - Data da Publicação:08/10/2007 – grifo nosso). Por 

outro lado, aplica-se à espécie a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual “todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). 

Com efeito, “(...) 1- A falha mecânica na aeronave, a ensejar a 

necessidade de manutenção não programada (a partir do qual se deram 

os sucessivos atrasos e contratempos a que submetidos os autores), 

qualifica-se como fortuito interno, daí porque não se presta, 

diferentemente do fortuito externo, a exonerar o transportador do dever 

de promover a justa indenização dos danos causados. 2- O atraso ou 

cancelamento de voo em decorrência da falha da prestação do serviço da 

transportadora ré enseja a configuração de dano moral, desbordando da 

esfera do mero dissabor cotidiano. ‘Quantum’ indenizatório mantido, 

conforme fixado na sentença, ante a ausência de pedido sucessivo da ré 

com vistas a sua minoração. Recurso de apelação desprovido.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70068974674, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 16/06/2016 – grifo nosso) 

Destarte, a prova produzida nos autos se revela imprestável para a 

comprovação de motivo de força maior, sendo certo que, no presente 

caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação. 

Logo, inaplicáveis as excludentes de responsabilidade decorrentes de 

motivo de força maior, previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código 

Civil e no artigo 256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. O 

caso narrado nos autos evidentemente cuida-se de relação de consumo. 

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre fruição e riscos”. Nessa seara, para se configurar o 

dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o 

dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do 

serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. A responsabilidade objetiva do 

transportador aéreo resulta também da interpretação sistemática dos 

artigos 21, inciso XII, alínea “c” e 37, § 6.º, ambos da Constituição Federal, 
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uma vez que a exploração do transporte aéreo traduz atribuição privativa 

do Poder Público da União que pode ser cometido ao particular, por 

autorização, concessão ou permissão. O descumprimento do contrato de 

transporte ou falha na prestação do serviço contratado, consubstanciado 

no cancelamento do voo escala e sua realocação somente em voo do 

próximo dia sem qualquer acomodação da ensejo ao dever de indenizar o 

dano moral causado ao passageiro. Lembrando da responsabilidade 

solidaria das prestadoras de serviços, observância das regras dos 

artigos 7º, p.ú e 25, §1º do CDC. Com isso, há que se falar em 

inocorrência de danos morais ao autor. O cancelamento do voo e a 

posterior realocação em voo só no dia seguinte causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, pois a parte requerente foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, revelando extrema 

desconsideração da transportadora para com seus passageiros. Com 

efeito, há evidente desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, nesse sentido; RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. 1. A 

companhia aérea não pode cancelar de forma injustificada o vôo. 

Alegação de força maior que não restou comprovada. 2. Danos materiais 

e morais fixados de forma adequada. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível n.º 71002082550, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/10/2009). EMENTA: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. 1. O reconhecimento de que o atraso do vôo das 

autoras ocorreu apenas alguns dias depois do acidente com o avião da 

empresa TAM (acontecido em 17/07/2007), ocasionando o fechamento 

temporário do aeroporto Congonhas em São Paulo e grande 

congestionamento, não exime a ré da obrigação de prestar a devida 

assistência. 2. Portanto, havendo atraso de vôo superior a quatro horas, 

no caso de aproximadamente 12 horas e não sendo pela Companhia 

Aérea prestada assistência devida aos passageiros, caracteriza-se a 

violação a direito de personalidade, passível de indenização por dano 

moral. Se força maior houve quanto à ocorrência do atraso, tal não se 

verificou pela omissão na prestação de assistência aos passageiros. 3. 

Havendo desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade 

psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, 

alimentação, repouso etc. que não restaram atendidas pela omissão da 

Companhia Aérea, cabível a indenização por dano morais. 4. O quantum 

indenizatório fixado na sentença em relação aos danos morais de R$ 

3.000,00 para cada uma das autoras merece ser mantido, visto que 

adequados aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e também 

aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em demandas 

similares. 5. Os juros moratórios, em atenção ao disposto no art. 219, do 

CPC, são computados a contar da data da citação e não da do 

arbitramento, como sustentado pela recorrente. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS: Recurso Cível Nº 

71001800713, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/01/2009). EMENTA: 

APELAÇÃO-CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VÔO. ALEGAÇÃO DE FORÇA 

MAIOR. ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS 

INDENIZÁVEIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. - Embora a empresa demandada invoque a 

especialidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de 

relação de consumo (art. 3º, §2º, CDC), esta norma não subsiste à raiz 

constitucional, expressa como garantia fundamental, do Código de Defesa 

do Consumidor (art. 5o, inc. XXXII, CF). - A empresa transportadora, desde 

o início da relação de transporte até o término da mesma, está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se incluem 

as obrigações de transportar o consumidor ao destino na forma como 

contratado, ou seja, no dia e hora acertados quando da celebração do 

contrato pela compra da passagem aérea, bem como transportar a 

bagagem ao destino contratado. Se da inobservância dessa obrigação 

sobrevieram danos ao passageiro, surge o dever de indenizar. - 

Indenização por dano material. Quantum. Ao listar os seus bens 

extraviados, atribuindo-lhes valores, o autor deduziu alegação verossímil e 

razoável, compatível com as suas circunstâncias e a conformação do 

caso concreto. Acolhidos os valores apontados na inicial. - Indenização 

por dano moral. Incidente o CDC ao caso, a regra é de reparação integral e 

efetiva do dano (material e moral) sofrido pelo consumidor. Afirmar que o 

dano moral sofrido pela parte não é indenizável é ir de encontro e negar 

vigência à própria norma constitucional esculpida no art. 5º, inc. X, da CF, 

que assegura à pessoa o direito fundamental a essa reparação. Não há 

qualquer dúvida de que os fatos descritos no processo geram direito à 

indenização por dano moral, por ultrapassarem os limites do mero 

dissabor. Além de perder muitos pertences pessoais, o demandante 

experimentou a angústia de angústia de chegar a seu destino tendo 

apenas a roupa do corpo, aguardando em vão o dia inteiro no aeroporto a 

localização de sua bagagem, deixando de cumprir os compromissos 

profissionais que motivaram a viagem, sem que lhe fosse devolvida a 

mala. Quantum. Mantido o valor fixado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois 

condizente com a gravidade da conduta da companhia aérea demandada, 

com a extensão dos danos experimentados pela parte e com a 

capacidade econômica de ambas. O valor, assim, se mostra suficiente 

para amenizar a dor e o sofrimento do ofendido, sem lhe causar 

enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no 

sentido de induzir a ré a tomar uma postura mais diligente quando da 

prestação de seus serviços. Apelo desprovido. Por maioria. (Apelação 

Cível Nº 70018353037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 18/12/2008). 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VÔO. 1- Dever de indenizar: para a caracterização 

do dever de indenizar, não basta a existência de conduta, nexo de 

causalidade e dano, é necessário, ainda, que o obrar empreendido 

ultrapasse os lindes jurídicos, para ressoar seus efeitos no terreno da 

antijuridicidade, retrato reproduzido nos autos em apreço. 2- Revés moral: 

as evidências fáticas declinadas nos autos comprovam o revés moral 

experimentado pelos passageiros, porquanto estes enfrentaram situação 

desalentadora e embaraçosa com o cancelamento do vôo contratado e 

falta de atendimento adequado, por força da imprevidência e falta de zelo 

da empresa aérea. 3- "Quantum" indenizatório: fixação de valor 

indenizatório no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não se 

apresenta compatível com o cenário fático-jurídico desenhado nos autos e 

com a equação função pedagógica x enriquecimento injustificado, 

confiada à condenação por revés moral. Majoração para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a cada demandante, sopesadas as circunstâncias do 

caso. 3- Danos materiais: ausente impugnação específica da empresa 

aérea, imperioso o ressarcimento. 4- Juros de mora: incidem os juros de 

mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

Apelo da demandada provido, em parte. Apelo dos autores provido. 

(Apelação Cível Nº 70055873343, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

10/10/2013) (TJ-RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível) Assim, as 

aflições e transtornos enfrentados pelo autor certamente fogem à 

condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro 

dano moral indenizável, e nesse sentido, é interessante consignarmos a 

seguinte lição: “(...) O cancelamento de vôo mostra-se mais grave até do 

que o simples atraso, não se concebendo, portanto, que o viajante acabe 

indene. Mesmo a antecipação do vôo – providência a que teve de lançar 

mão o autor – deve ser tratada da mesma forma, porquanto também 

caracteriza inadimplemento contratual.” (cf. RUI STOCO, Tratado da 

Responsabilidade Civil, RT, 5ª edição, pag. 262). E, como dito alhures, o 

dano em debate é in re ipsa, isto é, prescinde da produção de provas. A 

materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Assim, nessas hipóteses, onde a lesão não gera uma 

materialidade concreta, porém, abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, 

sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Nesse 

sentido, em 2009, ao analisar um caso de atraso de voo internacional, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo 

que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa” (REsp 

299.532). Colocando, ainda, uma pá de cal na discussão a 2ª Turma do 

STJ assentou em recente decisão o seguinte: “Concessão de serviços 

aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. (...) o cancelamento e a 

interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança 
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intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve 

ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o 

consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos 

vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que 

vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos 

arts. 30 e 31 do CDC.” (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, 

por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016) Com efeito, 

demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a 

comprovação da extensão dos danos. No que concerne à quantificação 

do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de 

critério legal, mister fixar alguns pontos. Adianto que não se trata de tarifar 

de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. Tal seria impensável e 

até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar 

a dor experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável. 

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne 

ao status quo ante situação essa ideal, porém impossível proporcionará 

uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte lesada uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena 

exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me parecem as 

ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento 

do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, 

deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de 

lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o 

dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a 

maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.[4] Outrossim, DANO 

MORAL. SUA MENSURAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO SE ENCONTRANDO NO SISTEMA 

NORMATIVO BRASILEIRO MÉTODO PRÁTICO E OBJETIVO, O JUIZ HÁ QUE 

CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE OFENSOR E OFENDIDO; 

GRAU DE CULTURA DO OFENDIDO; SEU RAMO DE ATIVIDADE; 

PERSPECTIVAS DE AVANÇO E DESENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE QUE 

EXERCIA, OU EM OUTRO QUE PUDESSE VIR A EXERCER; GRAU DE 

SUPORTABILIDADE DO ENCARGO PELO OFENSOR, E OUTROS 

REQUISITOS QUE, CASO A CASO, POSSAM SER LEVADOS EM 

CONSIDERAÇÃO. REQUISITOS QUE HÁ DE VALORAR COM CRITÉRIO DE 

JUSTIÇA, COM PREDOMÍNIO DO BOM SENSO, DA RAZOABILIDADE E DA 

EXEQUIDADE DO ENCARGO A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. 

QUANTUM QUE NEM SEMPRE DEVERÁ SER INFERIOR AO DO DANO 

PATRIMONIAL. EIS QUE A AUTO-ESTIMA, A VALORAÇÃO PESSOAL, O 

EGO, SÃO VALORES HUMANOS CERTAMENTE MAIS VALIOSOS QUE OS 

BENS MERAMENTE MATERIAIS OU ECONÔMICOS. INCONFORMIDADE COM 

A SENTENÇA QUE FIXOU O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DA DEVEDORA. (Apelação Cível Nº. 

592066575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/11/1993). Destarte, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, 

como é a hipótese dos autos, e restando caracterizado o dever de 

indenizar da requerida, até porque os transtornos sofridos em razão do 

cancelamento do voo impõe ao passageiro a obrigação de reprogramação 

de horários e datas de embarque e chegada no destino final, necessário 

se torna o reconhecimento de que a condenação por danos morais é 

evidenciada. Contudo, valendo-me do bom senso prático que deve ser 

aplicado ao caso concreto, e pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há norte e/ou suporte para condenação da 

requerida no patamar pleiteado na exordial, ou seja R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Assim sendo, atento às condições do ofensor, do ofendido e do 

bem jurídico lesado, bem como à intensidade e duração do sofrimento, e à 

reprovação da conduta do agressor, e tendo como parâmetro o caráter 

coercitivo e pedagógico da indenização, aliado aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e 

sendo evidente que a reparação não pode servir de causa de 

enriquecimento injustificado. Destarte, aliado aos referidos aspectos, 

entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra 

adequada para minimizar a situação enfrentada pelo autor, a título de 

danos morais. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos inaugurais, condenando as partes requeridas 

solidariamente, com fundamento no art. 7º, p.ú e 14 do CDC, ao pagamento 

de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir também da sentença. 

Considerando que cada parte tornou-se, em parte, vencedor e vencido na 

ação, nos termos do artigo 86 do CPC, distribuo o ônus da sucumbência, 

nele incluso as despesas processuais (art. 84, CPC) e honorários 

advocatícios, na proporção de 50% para casa parte, sendo que fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] MARQUES, Cláudia 

Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. 

p. 292. [2] MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 1033. [3] I - Prevalece o entendimento 

na Seção de Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, 

em que as autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais 

dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do 

Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 

16/2/2004). [4] Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. 4ª Tiragem. rev., 

aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2001. Págs. 81-82.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043693-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): B. 

C. S. C., T. C. S. C. REPRESENTANTE: RAFAELA CAMPANATI E SILVA 

REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais proposta por BETINA CAMPANATI SILVA CORREA e 

TEODORA CAMPANATI SILVA CORREA, menores impúberes 

representadas por sua genitora RAFAELA CAMPANATI E SILVA, em face 

de GOL LINHAS AEREAS S.A todos qualificados nos autos, na qual 

alegaram, em síntese, que adquiriram passagens aéreas correspondente 

aos trechos Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP e Buenos Aires/Ag 

e destino final Bariloche/AG na data de 20/07/2018 às 20h20min. Aduzem 

as requerentes que como se tratava de voo internacional foram para a 

cidade de São Paulo/SP no dia anterior e no dia 20/07/2018 às 07horas da 

manhã estavam na fila do check-in, contudo, na sala do embarque 

prepostos da requerida informaram que o voo com saída prevista às 

11h40min iria atrasar e o novo horário de saída seria as 14h00min, porém, 

o voo atrasou novamente e as requerentes esperaram mais de 09 horas 

no aeroporto, com embarque somente as 16h40min. Informaram ainda, que 

após o embarque as partes esperaram mais 40min dentro da aeronave 

aguardando a nova tripulação chegar, o avião foi decolar somente as 

18h52min, chegando em Buenos Aires por volta das 22h40min e em 

Bariloche/AG somente no dia 21/07/2018 às 06h50min. Por fim, requereu a 
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procedência da ação para a configuração dos danos morais. Recebimento 

da ação (id. 25299802) e deferindo a gratuidade da justiça. A requerida 

GOL LINHAS AEREAS S.A apresentou sua contestação (id. 27816159). 

No mérito invocou as restrições no aeroporto de São Paulo em virtude na 

falha do radar que ficou inoperante e a companhia reacomodou a parte 

autora em novo voo para que chegasse ao seu destino final, que não 

houve culpa ou qualquer responsabilidade pelo ato ocorrido. Com a 

contestação vieram os documentos id. 27816159. Houve impugnação à 

contestação (id. 28571349). Remeteram-se os autos ao Ministério Publico, 

haja vista interesse de menor (id. 31084742). Parecer favorável do 

Ministério Público (id. 31172786). Os autos vieram conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, notadamente em razão da inércia das partes 

em especificar interesse na produção de provas. Outrossim, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Necessário consignar que o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da 

produção de outras provas. Com efeito, “Se a parte não requerer a 

produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos 

disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado” (STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não 

há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente 

limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, 

sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 

3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de 

defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a 

produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, na medida em que o 

feito encontra-se inserido na Meta 2/CNJ-2017, sendo certo que tal 

hipótese dá ensejo a inobservância da ordem cronológica, na estia do que 

preconiza o art. 12, § 2º, VII do CPC. Trata-se de ação de indenização em 

razão de eventual ato ilícito praticado pela requerida, consistente no 

cancelamento do voo do autor. Registro, desde já, que o caso dos autos 

enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação 

são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do 

Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da ação. 

Notadamente no presente caso, o autor, como vítima, é consumidor 

equiparado, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes 

de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como da 

prestação dos serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse mesmo 

sentido, preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA MARQUES[1]: 

“Logo, basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com 

a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 927 do Código Civil 

dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever de indenizar, 

adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os 

elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo 

causal. Nesse sentido, deve ser relembrado que a responsabilidade em 

discussão nos autos é objetiva, sendo desnecessário perquerir dolo ou 

culpa. Ademais, incide nos autos o regime especial de responsabilidade 

civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação da conduta ao 

seu causador é a Lei e não a culpa. Invoco, novamente o magistério de 

CLÁUDIA LIMA MARQUES [2], para quem: “O CDC para alcançar esse fim 

(o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do conceito de culpa e 

evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na 

Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” É pacífico o entendimento 

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica relação de 

consumo, sendo certo que o STJ[3] possui entendimento tranquilo no 

sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista. Com efeito, EMBARGOS INFRINGENTES. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A reparação de danos pelo 

extravio de carga em transporte aéreo rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo descabida a pretensão de ver-se obedecida a 

disciplina do Código Brasileiro de Aeronáutica, porquanto não mais 

subsistem as regras limitadoras da indenização tarifada, em face da 

edição do Código Consumerista, que constitui lei própria, específica, 

exclusiva e de inarredável aplicação quando caracterizada a relação 

jurídica de consumo, devendo, pois, prevalecer as suas disposições, que 

ordenam a reparação ampla, efetiva e integral. II - A seguradora da 

empresa aérea transportadora responde pelo valor da condenação em 

regresso, de acordo com as normas disciplinadoras da denunciação da 

lide. III - Embargos infringentes improvidos. (Embargos Infringentes na APC 

nº 20040110352796 (244175), 1ª Câmara Cível do TJDFT, Rel. Nívio 

Gonçalves. j. 19.04.2006, unânime, DJU 16.05.2006). TJPR-039828) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS - OVERBOOKING - EXTRAVIO DE BAGAGENS EM 

VIAGEM AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREVALÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DA AERONÁUTICA E DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - ABALO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Independente de culpa 

concorrente de terceiro, o Requerido responde pela obrigação contratual 

de proporcionar uma viagem tranqüila e segura ao passageiro e à sua 

bagagem. 2. AS NORMAS CONSUMERISTAS PREVALECEM EM RELAÇÃO 

AO CÓDIGO DA AERONÁUTICA POR TEREM FUNDAMENTO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR A NORMA POSTERIOR DERROGAR A 

ANTERIOR NO QUE FOR INCOMPATÍVEL. 3. A indenização devida em 

razão do extravio de bagagens deve ser integral, não se limitando aos 

parâmetros tarifários da Convenção de Varsóvia. 4. O dano moral 

experimentado pelo Autor que teve suas bagagens extraviadas, 

caracteriza a responsabilidade de indenizar. Inteligência do art. 734 do 

Código Civil Brasileiro. 5. O dano moral independe de prova do prejuízo, 

ademais, evidente o abalo emocional suportado pelo passageiro em razão 

do extravio das bagagens. 6. Mantém-se o quantum indenizatório 

prudentemente fixado pelo Magistrado Singular, uma vez que 

consideradas as circunstâncias do caso, configura-se como equilibrado e 

necessário para que a resposta do Poder Judiciário seja efetiva e justa. 

Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0420584-5 (6068), 

9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin. j. 13.09.2007, 

unânime – grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO E ATRASO PARA NOVO 

EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, PRESTADORA DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

PELO FATO DE TER O AUTOR ACEITADO EMBARCAR EM OUTRO VÔO. 

Configura dano moral o cancelamento de vôo se este for comunicado 

somente quando da chegada do passageiro para realizar o check in, e a 

sua transferência para o dia seguinte, não amenizando o constrangimento 

a hospedagem por conta da companhia aérea. Não pode constituir causa 

excludente o simples problema operacional, que, aliás, não foi identificado. 

Não pode o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecer sobre a lei 
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consumerista. Sentença de procedência que se mantém. Fixação, de 

ofício, dos juros legais, na forma do artigo 293, do CPC. Recurso a que se 

nega provimento. (Apelação Cível nº 2006.001.49474, 7ª Câmara Cível do 

TJRJ, Rel. Ismênio Pereira de Castro. j. 25.07.2007). Estabelecidas as 

aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que com relação ao 

cancelamento do voo das requerente e, consequentemente atraso na 

conexão, tal aspecto é incontroverso e confessado nos autos pela 

requerida Gol Linhas Aéreas, devendo, neste sentido nos atermos à 

seguinte assertiva da requerida: “(...) O voo das autoras, infelizmente, 

sofreu atraso mediante as restrições no aeroporto de São Paulo, que se 

tornou impraticável em virtude de falha no radar, que ficou inoperante. 

(...)”. Evidente, portanto, que houve evidente atraso do voo do requerente. 

Insta, entretanto, perquirir se a “falha no radar que ficou inoperante” 

caracteriza ou não motivo de força maior, apta a excluir a 

responsabilidade do requerido por eventuais danos suportados pelo autor. 

Pois bem, visando comprovar o referido aspecto a requerida Gol Linhas 

Aéreas apresentou um print do relatório da manutenção com termos 

técnico, o qual não comprova que o voo das requeridas foram afetados. A 

requerida alegou que o atraso ocorreu em decorrência de problema de 

falha no radar do aeroporto de são paulo que faria o voo do requerente, 

alegando força maior em sua defesa. Entretanto a documentação 

carreada aos autos não confirma a hipótese. Em situação similar o STJ 

assentou o seguinte: “(...) II - De igual forma, subsiste orientação da E. 

Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato 

previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força 

maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso 

de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, 

aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo 

prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em parte, para 

restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por 

dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na 

quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do 

recurso especial.” (STJ - Resp 612817/MA -Relator Ministro Hélio Quaglia 

Barbosa - Data da Publicação:08/10/2007 – grifo nosso). Por outro lado, 

aplica-se à espécie a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual 

“todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 

atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar 

determinados serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª Câmara 

Cível do TJRJ, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). Destarte, a 

prova produzida nos autos se revela imprestável para a comprovação de 

motivo de força maior, sendo certo que, no presente caso, a empresa 

requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato modificativo 

ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação. Logo, inaplicáveis 

as excludentes de responsabilidade decorrentes de motivo de força maior, 

previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código Civil e no artigo 256, § 

1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. O caso narrado nos 

autos evidentemente cuida-se de relação de consumo. Na esteira do art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos”. Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, 

basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral 

e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão 

sofrida pelo consumidor. A responsabilidade objetiva do transportador 

aéreo resulta também da interpretação sistemática dos artigos 21, inciso 

XII, alínea “c” e 37, § 6.º, ambos da Constituição Federal, uma vez que a 

exploração do transporte aéreo traduz atribuição privativa do Poder 

Público da União que pode ser cometido ao particular, por autorização, 

concessão ou permissão. O descumprimento do contrato de transporte ou 

falha na prestação do serviço contratado, consubstanciado no 

cancelamento do voo escala e sua realocação somente em voo do 

próximo dia sem qualquer acomodação da ensejo ao dever de indenizar o 

dano moral causado ao passageiro. Lembrando da responsabilidade 

solidaria das prestadoras de serviços, observância das regras dos 

artigos 7º, p.ú e 25, §1º do CDC. Com isso, há que se falar em 

inocorrência de danos morais ao autor. O cancelamento do voo e a 

posterior realocação em voo só no dia seguinte causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, pois a parte requerente foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, revelando extrema 

desconsideração da transportadora para com seus passageiros. Com 

efeito, há evidente desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, nesse sentido; RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. 1. A 

companhia aérea não pode cancelar de forma injustificada o vôo. 

Alegação de força maior que não restou comprovada. 2. Danos materiais 

e morais fixados de forma adequada. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível n.º 71002082550, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/10/2009). EMENTA: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. 1. O reconhecimento de que o atraso do vôo das 

autoras ocorreu apenas alguns dias depois do acidente com o avião da 

empresa TAM (acontecido em 17/07/2007), ocasionando o fechamento 

temporário do aeroporto Congonhas em São Paulo e grande 

congestionamento, não exime a ré da obrigação de prestar a devida 

assistência. 2. Portanto, havendo atraso de vôo superior a quatro horas, 

no caso de aproximadamente 12 horas e não sendo pela Companhia 

Aérea prestada assistência devida aos passageiros, caracteriza-se a 

violação a direito de personalidade, passível de indenização por dano 

moral. Se força maior houve quanto à ocorrência do atraso, tal não se 

verificou pela omissão na prestação de assistência aos passageiros. 3. 

Havendo desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade 

psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, 

alimentação, repouso etc. que não restaram atendidas pela omissão da 

Companhia Aérea, cabível a indenização por dano morais. 4. O quantum 

indenizatório fixado na sentença em relação aos danos morais de R$ 

3.000,00 para cada uma das autoras merece ser mantido, visto que 

adequados aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e também 

aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em demandas 

similares. 5. Os juros moratórios, em atenção ao disposto no art. 219, do 

CPC, são computados a contar da data da citação e não da do 

arbitramento, como sustentado pela recorrente. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS: Recurso Cível Nº 

71001800713, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/01/2009). EMENTA: 

APELAÇÃO-CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VÔO. ALEGAÇÃO DE FORÇA 

MAIOR. ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS 

INDENIZÁVEIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. - Embora a empresa demandada invoque a 

especialidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de 

relação de consumo (art. 3º, §2º, CDC), esta norma não subsiste à raiz 

constitucional, expressa como garantia fundamental, do Código de Defesa 

do Consumidor (art. 5o, inc. XXXII, CF). - A empresa transportadora, desde 

o início da relação de transporte até o término da mesma, está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se incluem 

as obrigações de transportar o consumidor ao destino na forma como 

contratado, ou seja, no dia e hora acertados quando da celebração do 

contrato pela compra da passagem aérea, bem como transportar a 

bagagem ao destino contratado. Se da inobservância dessa obrigação 

sobrevieram danos ao passageiro, surge o dever de indenizar. - 

Indenização por dano material. Quantum. Ao listar os seus bens 

extraviados, atribuindo-lhes valores, o autor deduziu alegação verossímil e 

razoável, compatível com as suas circunstâncias e a conformação do 

caso concreto. Acolhidos os valores apontados na inicial. - Indenização 

por dano moral. Incidente o CDC ao caso, a regra é de reparação integral e 

efetiva do dano (material e moral) sofrido pelo consumidor. Afirmar que o 

dano moral sofrido pela parte não é indenizável é ir de encontro e negar 

vigência à própria norma constitucional esculpida no art. 5º, inc. X, da CF, 

que assegura à pessoa o direito fundamental a essa reparação. Não há 

qualquer dúvida de que os fatos descritos no processo geram direito à 

indenização por dano moral, por ultrapassarem os limites do mero 

dissabor. Além de perder muitos pertences pessoais, o demandante 

experimentou a angústia de angústia de chegar a seu destino tendo 

apenas a roupa do corpo, aguardando em vão o dia inteiro no aeroporto a 

localização de sua bagagem, deixando de cumprir os compromissos 
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profissionais que motivaram a viagem, sem que lhe fosse devolvida a 

mala. Quantum. Mantido o valor fixado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois 

condizente com a gravidade da conduta da companhia aérea demandada, 

com a extensão dos danos experimentados pela parte e com a 

capacidade econômica de ambas. O valor, assim, se mostra suficiente 

para amenizar a dor e o sofrimento do ofendido, sem lhe causar 

enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no 

sentido de induzir a ré a tomar uma postura mais diligente quando da 

prestação de seus serviços. Apelo desprovido. Por maioria. (Apelação 

Cível Nº 70018353037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 18/12/2008). 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VÔO. 1- Dever de indenizar: para a caracterização 

do dever de indenizar, não basta a existência de conduta, nexo de 

causalidade e dano, é necessário, ainda, que o obrar empreendido 

ultrapasse os lindes jurídicos, para ressoar seus efeitos no terreno da 

antijuridicidade, retrato reproduzido nos autos em apreço. 2- Revés moral: 

as evidências fáticas declinadas nos autos comprovam o revés moral 

experimentado pelos passageiros, porquanto estes enfrentaram situação 

desalentadora e embaraçosa com o cancelamento do vôo contratado e 

falta de atendimento adequado, por força da imprevidência e falta de zelo 

da empresa aérea. 3- "Quantum" indenizatório: fixação de valor 

indenizatório no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não se 

apresenta compatível com o cenário fático-jurídico desenhado nos autos e 

com a equação função pedagógica x enriquecimento injustificado, 

confiada à condenação por revés moral. Majoração para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a cada demandante, sopesadas as circunstâncias do 

caso. 3- Danos materiais: ausente impugnação específica da empresa 

aérea, imperioso o ressarcimento. 4- Juros de mora: incidem os juros de 

mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

Apelo da demandada provido, em parte. Apelo dos autores provido. 

(Apelação Cível Nº 70055873343, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

10/10/2013) (TJ-RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível) Assim, as 

aflições e transtornos enfrentados pelo autor certamente fogem à 

condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro 

dano moral indenizável, e nesse sentido, é interessante consignarmos a 

seguinte lição: “(...) O cancelamento de vôo mostra-se mais grave até do 

que o simples atraso, não se concebendo, portanto, que o viajante acabe 

indene. Mesmo a antecipação do vôo – providência a que teve de lançar 

mão o autor – deve ser tratada da mesma forma, porquanto também 

caracteriza inadimplemento contratual.” (cf. RUI STOCO, Tratado da 

Responsabilidade Civil, RT, 5ª edição, pag. 262). E, como dito alhures, o 

dano em debate é in re ipsa, isto é, prescinde da produção de provas. A 

materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Assim, nessas hipóteses, onde a lesão não gera uma 

materialidade concreta, porém, abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, 

sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Nesse 

sentido, em 2009, ao analisar um caso de atraso de voo internacional, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo 

que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa” (REsp 

299.532). Colocando, ainda, uma pá de cal na discussão a 2ª Turma do 

STJ assentou em recente decisão o seguinte: “Concessão de serviços 

aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. (...) o cancelamento e a 

interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança 

intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve 

ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o 

consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos 

vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que 

vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos 

arts. 30 e 31 do CDC.” (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, 

por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016) Com efeito, 

demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a 

comprovação da extensão dos danos. No que concerne à quantificação 

do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de 

critério legal, mister fixar alguns pontos. Adianto que não se trata de tarifar 

de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. Tal seria impensável e 

até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar 

a dor experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável. 

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne 

ao status quo ante situação essa ideal, porém impossível proporcionará 

uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte lesada uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena 

exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me parecem as 

ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento 

do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, 

deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de 

lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o 

dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a 

maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.[4] Outrossim, DANO 

MORAL. SUA MENSURAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO SE ENCONTRANDO NO SISTEMA 

NORMATIVO BRASILEIRO MÉTODO PRÁTICO E OBJETIVO, O JUIZ HÁ QUE 

CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE OFENSOR E OFENDIDO; 

GRAU DE CULTURA DO OFENDIDO; SEU RAMO DE ATIVIDADE; 

PERSPECTIVAS DE AVANÇO E DESENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE QUE 

EXERCIA, OU EM OUTRO QUE PUDESSE VIR A EXERCER; GRAU DE 

SUPORTABILIDADE DO ENCARGO PELO OFENSOR, E OUTROS 

REQUISITOS QUE, CASO A CASO, POSSAM SER LEVADOS EM 

CONSIDERAÇÃO. REQUISITOS QUE HÁ DE VALORAR COM CRITÉRIO DE 

JUSTIÇA, COM PREDOMÍNIO DO BOM SENSO, DA RAZOABILIDADE E DA 

EXEQUIDADE DO ENCARGO A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. 

QUANTUM QUE NEM SEMPRE DEVERÁ SER INFERIOR AO DO DANO 

PATRIMONIAL. EIS QUE A AUTO-ESTIMA, A VALORAÇÃO PESSOAL, O 

EGO, SÃO VALORES HUMANOS CERTAMENTE MAIS VALIOSOS QUE OS 

BENS MERAMENTE MATERIAIS OU ECONÔMICOS. INCONFORMIDADE COM 

A SENTENÇA QUE FIXOU O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DA DEVEDORA. (Apelação Cível Nº. 

592066575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/11/1993). Destarte, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, 

como é a hipótese dos autos, e restando caracterizado o dever de 

indenizar da requerida, até porque os transtornos sofridos em razão do 

cancelamento do voo impõe ao passageiro a obrigação de reprogramação 

de horários e datas de embarque e chegada no destino final, necessário 

se torna o reconhecimento de que a condenação por danos morais é 

evidenciada. Contudo, valendo-me do bom senso prático que deve ser 

aplicado ao caso concreto, e pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há norte e/ou suporte para condenação da 

requerida no patamar pleiteado na exordial, ou seja R$ 19.960,00 

(dezenove mil, novecentos e sessenta reais). Assim sendo, atento às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como à 

intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do 

agressor, e tendo como parâmetro o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização, aliado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

tratando-se de dano moral puro e sendo evidente que a reparação não 

pode servir de causa de enriquecimento injustificado. Destarte, aliado aos 

referidos aspectos, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

se mostra adequada para minimizar a situação enfrentada pelo autores, a 

título de danos morais ,ou seja, R$: 4.000,00 ( quatro mil reais ) para cada 

autor. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
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pedidos inaugurais, ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais),,ou seja, R$: 4.000,00 ( quatro mil reais ) para 

cada autor, a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir também da sentença. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito [1] MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa 

do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 292. [2] MARQUES, Cláudia Lima. 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 

1033. [3] I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado "de que 

tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram 

inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de transporte, 

aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, 

Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). [4] Programa de 

Responsabilidade Civil. 2ª ed. 4ª Tiragem. rev., aum. e atual. São Paulo: 

Malheiros Editores Ltda, 2001. Págs. 81-82.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014423-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCINEI IRENE DE MORAES 57143897191 REQUERIDO: 

AMBEV S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais 

e materiais ajuizada por JL BUFFET em face de AMBEV S/A, alegando, em 

síntese, que adquiriu uma caixa com catorze unidades de cerveja Skol 

One Way, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), produzida pela parte 

ré. Alega que foi alertada por um dos convidados sobre o corpo estranho 

dentro de uma das garrafas, e que percebeu que era algo semelhante à 

um rótulo de uma outra marca de cerveja (antártica). Alega que em razão 

disso teve manchado o bom nome, a reputação e a imagem da pessoa 

jurídica. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 34,68 (trinta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos). Foi deferida a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça (ID. 14172308). A parte requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos, suscitando, 

preliminarmente, a inépcia da petição inicial por não decorrer logicamente a 

conclusão da narração dos fatos; impugnou o valor da causa e benefício 

da justiça gratuita; no mérito, a decadência, ausência de contato com o 

SAC, a inexistência de vicio do produto; impossibilidade de inversão do 

ônus da prova; Por fim, a parte requerida requereu a improcedência da 

ação. Impugnação no ID. 16294243. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, aparte ré pelo 

julgamento antecipado do mérito (ID. 17531542). A parte autora 

manteve-se inerte (ID. 180142249). É o relatório. Fundamento e decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. No que atine a 

preliminar de inépcia da petição inicial, tem-se que o pedido de indenização 

por danos materiais e morais decorre logicamente da causa de pedir 

consubstanciada no encontro por cliente da parte autora de corpo 

estranho em produto alimentício produzido pela parte ré. Rejeito a 

preliminar. No que concerne a impugnação do valor da causa, verifico que 

o mesmo está correto, pois deve corresponder à pretensão econômica do 

requerente. Afasto a preliminar suscitada. Em relação a impugnação a 

justiça gratuita, também não merece guarida, pois o benefício foi 

concedido em razão da comprovação da hipossuificiencia da parte autora 

(ID. 14116689). Rejeito a preliminar arguida. No mérito, trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais, denotando-se dos autos de 

maneira incontroversa que a parte autora, na condição de empresária 

individual, adquiriu bebidas da parte ré para fornecer a seus clientes, 

caracterizando-se, portanto, como consumidora intermediária, mas que 

deve ser tratada como consumidora em sentido estrito, por apresentar 

vulnerabilidade técnica e econômica/fática (CDC, 2º). Nesse sentido, a 

jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A expressão destinatário final, de 

que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange 

quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles 

que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo 

em condições de vulnerabilidade;espécie em que caminhoneiro reclama a 

proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, 

utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da 

família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não 

conhecido. (STJ, REsp 716.877/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira 

Turma, j. 22/03/2007, p. DJ 23/04/2007, p. 257). A parte requerida, por sua 

vez, trata-se a toda evidência de fornecedora, por ser a fabricante do 

produto em questão, posto ostensivamente no mercado de consumo 

mediante remuneração (CDC, 3º, § 1º). Portanto, o caso dos autos trata de 

uma relação de consumo, ao que passo à apreciação e julgamento do 

mérito à luz do CDC. Por outro lado, no que diz respeito à inversão do ônus 

da prova, direito básico do consumidor, desde que, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (CDC, 6º, VIII), tem-se que não foi 

possível verificar no caso dos autos nem a verossimilhança da alegação 

nem a existência de hipossuficiência da parte autora, razão pela qual 

indefiro a inversão do ônus da prova. Contudo, há que se ressaltar, a 

inversão do ônus decorre da própria lei nos casos em que se apura 

responsabilidade por fato/defeito do produto ou acidente de consumo 

(CDC, 12, § 3º). Pois bem. Assentadas tais premissas, depreende-se dos 

autos que a parte autora alega a existência de corpo estranho dentro do 

produto fornecido pela parte ré, fato que teria culminado na inviabilização 

do consumo por seus clientes, causando-lhe prejuízos materiais e na sua 

desmoralização imputando-lhe prejuízos extrapatrimoniais. No entanto, a 

parte autora não comprovou ter efetuado qualquer reclamação à parte ré, 

o que inviabiliza a sua pretensão de indenização pelos danos materiais 

correspondentes ao preço que pagou pelo produto, ao passo que se faz 

necessária para tanto a prévia reclamação ao fornecedor acerca dos 

vícios apresentados pelo produto (CDC, 18, § 1º). Vale consignar, ainda, 

que segundo as alegações da própria parte autora e pelo boletim de 

ocorrência de ID 13396752, o fato teria ocorrido em setembro de 2016, e a 

ação foi ajuizada somente em maio de 2018, o que implicou na decadência 

do direito de reclamar pelo vício, com o objetivo de obtenção da restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (CDC, 18, § 1º, II, 26, 

I, § 3º). Ademais, a parte autora não comprovou ter sofrido quaisquer 

outras perdas e danos patrimoniais, seja em decorrência de vício ou de 

fato do produto, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato constitutivo do 

seu direito, cabendo destacar que a simples realização da prova pericial 

no produto e a eventual constatação da existência de corpo estranho nele 

não seria suficiente para tanto. A parte autora não comprovou nem mesmo 

eventuais danos extrapatrimoniais, embora comprovada a existência do 

objeto estranho no interior da garrafa de cerveja, não houve consumo do 

produto impróprio que pudesse, efetivamente, causar algum dano ou 

perigo concreto à saúde de qualquer pessoa, assim, os danos advindos 

da má qualidade do produto, no caso em análise, limitaram-se ao valor 

pago pelo produto, que conforme já mencionado acima, a autora decaiu do 

seu direito de reclamar. Ademais, cabe consignar que para casos como 

este, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Consoante a jurisprudência 

desta Corte, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o 

consumo, em virtude da presença de corpo estranho,não se configura o 

dano moral indenizável.” (AgRg no AResp nº 445.386 - SP, Relator: 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 19/08/2014); “A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência 

de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, 

hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta 

eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral. 

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no AResp nº 

489.030 - SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 16/04/2015); 

“Não há dano moral na hipótese de aquisição de gênero alimentício com 

corpo estranho no interior da embalagem se não ocorre a ingestão do 

produto,considerado impróprio para consumo, visto que referida situação 

não configura desrespeito à dignidade da pessoa humana, desprezo à 
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saúde pública ou mesmo descaso para com a segurança alimentar.” 

(AgRg no Resp nº 1.537.730 - MA, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, j. 15/03/2016). No mesmo sentido é jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – 

PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DE RECIPIENTE DE 

PEPINO EM CONSERVA – PRODUTO NÃO INGERIDO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. A 

identificação de corpo estranho em garrafa de conserva de pepino, sem 

que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que 

não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, 

não gera direito à indenização. (Ap 13371/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE 22/03/2017). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADAS – PRESENÇA DE CORPO 

ESTRANHO NO INTERIOR DE RECIPIENTE DE REFRIGERANTE – PRODUTO 

NÃO INGERIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR 

– RECURSO DESPROVIDO. Não consubstancia cerceamento de defesa o 

indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do 

magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da 

controvérsia, mormente sendo a matéria de direito. A identificação de 

corpo estranho em garrafa de refrigerante, sem que o seu conteúdo tenha 

sido ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à 

condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à 

indenização. (Ap 51496/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no 

DJE 26/06/2015). Assim, mesmo que comprovado o vício/defeito, não se 

pode considerar que pudesse ser capaz de causar ofensa aos direitos de 

personalidade da parte autora, empresária atuante no ramo de buffet, cujo 

produto em questão não se destinou efetivamente ao seu consumo ou de 

qualquer outra pessoa. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos desta ação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária 

da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos 

I a IV, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações 

e baixas de estilo. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005851-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005851-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte 

requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 30825243, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERINDO DIAS DE AMORIM REU: BANCO BMG S.A Vistos etc., Trata-se de 

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” ajuizada por NERINDO DIAS 

DE AMORIM em desfavor de BANCO BMG S.A. Para tanto, aduz a parte 

autora que teve vinculo com o requerido até fevereiro de 2016, mês de 

quitação referente a um empréstimo consignado, todavia o requerido está 

efetuando descontos em seu holerite sob a rubrica cartão de crédito. 

Alega que nunca solicitou cartão de crédito do banco requerido e nunca 

recebeu cartão ou qualquer correspondência. Assim, pretende em sede 

de liminar que o requerido se abstenha de efetuar descontos em sua folha 

de pagamento, e, no mérito, a condenação do requerido em danos morais 

e repetição do indébito. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação junto ao ID 12384134, arguindo 

preliminarmente a ocorrência da prescrição, e no mérito alega que a parte 

autora firmou com o réu contrato de uso de cartão de crédito; regularidade 

da contratação; inexistência de danos material e ausência de dano moral. 

Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação no ID. 12827855. Foi deferido o pleito do requerido e 

determinado a expedição de oficio ao Banco do Brasil para apresentar aos 

autos extratos bancários da conta do autos (ID. 14720809). Documentos 

juntados (ID. 17776947). Foi oportunizado as partes manifestarem acerca 

dos extratos juntados aos autos (ID. 18088739 e 22047747) Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a 

questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, 

sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, 

inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. De inicio, passo a 

análise da preliminar de prescrição suscitada pela parte requerida. Em que 

pese os judiciosos argumentos da parte requerida, tenho que não merece 

prosperar a alegação de prescrição. Isso porque, a modalidade contratual 

sub judice, a qual enseja cobrança mediante descontos mensais, 

caracteriza obrigação de índole sucessiva, não se aplicando, portanto, o 

prazo mencionado pela parte requerida. Para eventuais reclamações por 

falha na prestação de serviço nesta modalidade contratual, aplica-se o 

prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC, 

mormente porque a causa de pedir versa sobre vício que a parte autora 

só tomou conhecimento tempo depois de firmar o contrato em tela. Assim, 

no caso em análise não há de se falar em prescrição do direito pretendido. 

Superada questão preliminar, passo a análise do mérito. Analisando a 

petição inaugural, verifico que o requerente aduz que celebrou contrato de 

empréstimo com o requerido, todavia alega que suas obrigações 

encerraram em 2016, com o fim dos pagamentos das parcelas do 

empréstimo, todavia os descontos continuam sendo realizados, sob o 

argumento que trata-se de cartão de crédito, alega que nunca contratou 

ou mesmo recebeu cartão de crédito consignado, sustentando que os 

descontos efetuados em seu holerite são indevidos, sendo que nunca se 

beneficiou do suposto empréstimo. No entanto, denota-se que a parte 

reclamada logrou êxito em comprovar a que a contratação firmada com o 

requerido se deu na modalidade de cartão de crédito consignado, 

conforme “Proposta de Adesão/Autorização para desconto em Folha de 

Pagamento”, juntada no ID. 12384136, devidamente assinada pelo autor, 
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onde constam de forma clara autorização de emissão de cartão BMG 

CARD e a consignação em folha de pagamento. Além disso, o requerido 

colacionou comprovantes de TEDs em favor do autor, bem como as 

faturas emitidas em seu nome onde constam de forma discriminada os 

saques efetuados pelo autor. Como se não bastasse, foi oficiado o Banco 

do Brasil para que fornecesse o histórico de extrato bancário do autor, os 

documentos fornecidos pelo banco comprovam que o demandante 

recebeu em sua conta os referidos TEDs, nos dias e valores apontados 

pelo requerido. Dessa forma, não ha dúvidas de que o autor firmou 

contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, 

bem como recebeu e utilizou dos serviços utilizados pelo banco réu. 

Ademais cumpre esclarecer acerca da contratação de cartão de crédito 

consignado é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo 

consignado convencional. Enquanto neste o valor integral da parcela 

prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, naquele há 

apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) ou 5% 

(cinco por cento) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de 

pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao 

pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do 

valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples 

contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia 

qualquer ilicitude. Dessa forma, a requerida se desincumbiu de seu ônus 

probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que 

trouxe aos autos termo de adesão assinado pelo consumidor, além de 

comprovante de TED, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC. 

Assim, não há dúvidas acerca da contratação do empréstimo pela parte 

autora, não havendo que se falar em fraude, sendo os débitos em sua 

folha de pagamento são oriundos de empréstimo contratado por ela com o 

banco demandado, não havendo que se falar em desconto indevido. 

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de 

consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos 

correspondentes, sem mácula ou nulidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus processual de 

comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. No caso 

concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de apontar a 

ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, razão pela 

qual não procede a pretensão de anulação do contrato. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado 

em: 01-12-2016) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA 

DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70060067956, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014) Dessa 

feita, tem-se que a parte reclamada desincumbiu de apresentar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, de maneira 

que ausente irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por 

danos materiais ou morais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do 

CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se .Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015349-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONEIZE DA SILVA NUNES REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de Desconstituição de Dívida c/c Danos Morais e 

Liminar em Tutela Provisória Antecipada promovida por SONEIZE DA 

SILVA NUNES em face da AGUAS CUIABÁ S/A, devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe. Para tanto, alega a requerente que desde o ano de 

2017 vem sofrendo cobranças acima da média referente ao seu consumo 

de água, sendo que perante o juizado especial ajuizou ação em que 

declarou a inexigíveis as faturas de outubro a dezembro de 2017. Alega 

que mesmo após sentença, em janeiro de 2018 a requerida continuou a 

cobrar faturas excessivas. A parte autora contesta nestes autos as 

faturas referentes aos meses de janeiro a abril de 2018, alegando que 

trata-se consumo muito acima da média de consumo, sendo que em razão 

de não conseguir adimplir as faturas, teve o fornecimento do serviço de 

água suspenso. Assim, pugnou em sede de liminar pelo restabelecimento 

do serviço de abastecimento de água, e, no mérito, pugnou pela 

desconstituição das faturas abusivas e a condenação da requerida ao 

pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais. A requerida apresentou contestação (ID 15148647) aduzindo a 

legalidade das cobranças e a ausência de ilicitude a ensejar a 

condenação por danos morais. Intimada a apresentar impugnação a 

contestação, a parte autora manteve-se inerte. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Alega a autora a existência de cobranças indevidas lançadas 

pela empresa requerida relativa às faturas dos meses de janeiro. 

Fevereiro, março e abril, ao argumento de que se encontram muito acima 

do seu consumo médio mensal. Na espécie, inegável a aplicação da regra 

da inversão do ônus da prova, prescrita no Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto se trata de relação de consumo. Assim sendo, 

alegando o consumidor a existência de cobranças indevidas, porquanto 

destoantes do consumo médio mensal de sua residência, deveria a 

empresa requerida demonstrar a regularidade das mesmas, ou seja, que, 

de fato, houve a utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, mister do qual não se desincumbiu. Ademais, considerando 

que as faturas referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 

foram declaradas inexistentes, conforme narrado na inicial, é nítida a 

discrepância das cobranças lançadas pela empresa requerida referente 

às faturas objurgadas, com relação à média mensal da unidade 

consumidora dos meses anteriores as faturas contestadas. Em análise ao 

histórico de consumo acostadas na defesa denota-se que a média do 

consumidor nos meses anteriores aos impugnados judicialmente era de 

19m³, enquanto que as faturas objurgadas alcançam a média de 250m³, 

evidenciando assim um aumento expressivo nas aludidas faturas. 

Portanto, inexistindo qualquer anomalia no consumo de água utilizado pelo 

consumidor, tem-se como indevido o aumento significativo e pontual 

registrado nas faturas em análise, impondo-se a adequação dos valores à 

média de consumo apurada nos 12 (doze) meses anteriores. Do mesmo 

modo, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial 

fornecido pela requerida, por dívida ilegal, o qual só foi restabelecido após 

decisão proferida nestes autos, resta configurado ato ilícito, capaz de 

caracterizar o dano moral. Aliás, a jurisprudência de nossos tribunais, 

inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de 

que o corte indevido no fornecimento de água, que é serviço essencial, 

gera dano moral presumido - in reipsa -, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano 

extrapatrimonial, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao 

arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser arbitrado a 

título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse 

sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO[1], litteris: Não há 

realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o 

arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, 

atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do 

ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De 
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igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] o valor da indenização 

há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, 

entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, 

guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo 

como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a 

vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA 

INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte 

Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera 

as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento 

operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento 

indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a 

repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das 

"punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio 

que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o 

enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a 

novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais 

especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a 

alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor 

exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte 

Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando 

tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado, sem 

que importe em enriquecimento ilícito da autora e com suficiente carga 

punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos para confirmar a liminar deferida nos 

autos, desconstituir os débitos objurgados; condenar a empresa requerida 

na obrigação de fazer a emissão de nova fatura de acordo com a média 

de consumo apurada nos 12 (doze) meses anteriores; e, condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE, 

a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto 

percentual) ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São 

Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009668-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

9 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009668-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc., 

Versam os autos acerca Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada 

por CÉLIA MAIZA PEREIRA ALVES em face de Banco ITAUCARD S.A. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que teve seu nome protestado pelo 

requerido em 04/04/2018, após a quitação integral do contrato, aduz que 

não houve a baixa do protesto indevido e o envio da carta de anuência. 

Assim, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento do valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Junto à inicial vieram os documentos. A 

requerida apresentou contestação (ID 21162369), alegando inexistência 

de ato ilícito e a ausência de dano moral. Impugnação à contestação no ID. 

21162362. Foi oportunizado as partes especificarem provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento do feito (ID. 23763659 e 24215611). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Inicialmente, 

assento que a relação existente entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que as instituições financeiras equiparam-se a prestadoras de 

serviços, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme já pacificado na jurisprudência e assentado na Súmula 297 do 

STJ, in vebis: “Súmula STJ - 297 - O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras.” Desta forma, transfere-se ao 

fornecedor a incumbência de provar, de plano, fato que afaste a 

pretensão do consumidor. Pois bem, analisando os autos verifica-se que o 

protesto foi levado à efeito pelo autor em 27/10/2016, conforme teor da 

certidão de ID. 18538298), no exercício regular de seu direito, visto que o 

pagamento do contrato somente ocorreu em 02/08/2017. Assim resta 

analisar se a manutenção do apontamento após a quitação da dívida é 

lícita. É sabido que em sede de recurso repetitivo, foi firmado entendimento 

pelo STJ no sentido de ser ônus do devedor e não do credor providenciar 

a baixa do registro após o pagamento da dívida, quando o protesto do 

título é efetivado no exercício regular de um direito, confira: 

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO 

CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. 

CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS 

CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME 

ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO 

CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE 

TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:"No regime próprio da 

Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido.” (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.339.436 - SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – 2ª Seção – 

Data do Julgamento: 10/09/2014 – Data da Publicação/Fonte: 24/09/2014). 

Acontece que quando o protesto é efetivado no exercício regular de 

direito, esse ônus é condicionado à entrega do título ou da carta de 

anuência pelo credor, sob pena de impossibilitar o cancelamento da 

anotação e o ônus da entrega da carta de anuência é do credor, que no 

caso em tela é o requerido. A autora sustentou em sua peça que não 

recebeu a carta de anuência do requerido, e considerado que fatos 

negativos não podem ser provados (negativa non sunt probanda), 

competia ao demandado comprovar o envio ou a entrega da carta a parte 

autora. Todavia, o réu sequer rebateu a alegação da autora, de modo que 

não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar quaisquer fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão do autor (artigo 373, 

inciso II do CPC). Assim, é certo que a conduta do requerido acabou 

gerando a manutenção indevida do protesto por vários meses, mesmo 

após a quitação integral do débito, restando claro o dever de indenizar. 

Por fim, o dano moral independe de comprovação, já que verificado o 

evento danoso, e, presentes os requisitos legais inerentes a 

responsabilidade civil, a reparação é imperiosa. Trata-se do dano moral in 

re ipsa, isto é, demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se 

dispensável a comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato 

de ter seu nome protestado, significa para o indivíduo a impossibilidade 

quase absoluta de trabalhar com crédito, restrições em compras, 

representando indiscutível entrave ao normal andamento de seus 

negócios. No mesmo sentido tem proclamado o Supremo Tribunal Federal: 

“Cabimento de indenização, à título de dano moral, não sendo exigível a 

comprovação de prejuízo.” (RT 614/236) Simetricamente o Superior 

Tribunal de Justiça: “A indenização não surge somente nos casos de 

prejuízo, mas também pela violação de um direito.” (RSTJ 23/157) Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei n. 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Ainda sobre o dano 

moral, não se pode olvidar que a sua mensuração não deve ser feita, 

somente, sob a verificação do prejuízo sofrido pelo ofendido e sua 
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correspondente reparação. Há de ir mais além, sendo sopesado, também, 

sob outras vertentes, tais quais as que levam em conta a finalidade 

preventiva e punitiva do dever indenizatório. Nesse pórtico, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do autor e nas suas relações 

sociais. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do autor, tampouco 

medida leniente em favor da empresa requerida. Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

uma vez que trata-se de manutenção indevida e não negativação , já que 

a negativação foi feita em exercício regular de direito. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017903-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT18439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017903-66.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS, LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO 

SANTO Em atenção aos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil de 

2015, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre a Exceção de Pré-Excecutividade e documentos 

juntados aos autos pelos réus no evento nº 6461719. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2017. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020720-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030467-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012933-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. W. SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038689-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023345-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036615-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes da data para realização da pericia no dia 03 de julho 

de 2020 (sexta-feira), às 14h00min, na sede da Forense Lab, com 

posterior deslocamento a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada 

no endereço Rua Trinta e Sete, nº 20, Q 46, Bairro: CPA III – Setor 3, na 

cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.058-000, a fim de realizar o exame pericial 

oficialmente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014996-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE FREITAS PEREIRA (REQUERIDO)

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053383-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSA BATISTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029593-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014559-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA VIEIRA BOTELHO DO CAMPOS - ME (REU)

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (REU)

LEONARDO MIOTHI MATTOS (REU)

GILMAR JOSE SCHAFER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO GLEITON MARTINS DE OLIVEIRA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a 

distribuição da Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040555-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033742-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT JERRY RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009006-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA OAB - MT23823/O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO DUTRA HAUBERT OAB - 015.883.430-57 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007450-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007450-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos do artigo 329, II, do 

CPC/2015, intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de emenda à inicial (Id. 31418410). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018877-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA ROMEIRO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018877-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICHELA ROMEIRO VIEIRA REU: CLARO S.A. Considerando a certidão de 

trânsito em julgado do acordo homologado, expeça-se alvará judicial em 

favor da requerida do valor depositado no Id. 10304673, observando-se 

os dados bancários informados no Id. 21599501. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017734-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017734-40.2020.8.11.0041 JOSE 

FERNANDES DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 21/09/2020, às 13h15 - Conciliação 07, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017500-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLEICIANE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017500-58.2020.8.11.0041 MARIA 

GLEICIANE RODRIGUES DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 21/09/2020, às 11h30 - Conciliação 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017519-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017519-64.2020.8.11.0041 ANGELA 

MARIA DOS SANTOS SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 11h45 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 79 de 921



comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017565-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017565-53.2020.8.11.0041 GILBERTO 

GOMES DA COSTA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 12h00 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017609-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE LUNA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017609-72.2020.8.11.0041 ADENILSON 

DE LUNA GOMES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 12h15 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017637-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCA MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017637-40.2020.8.11.0041 FABIO 

FRANCA MATTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 12h30 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021952-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JAMAL BATISTA OAB - SP138060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1107797 Nr: 13750-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 Por sua vez, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:1)CONDENAR a 

autora/ reconvinda para que proceda, após a retenção dos 23% a título de 

custos administrativos, à devolução das parcelas pagas pelo 

réu/reconvinte, devidamente corrigido pelo mesmo índice contratual (IGPM) 

a partir de cada pagamento;2)CONDENAR a autora/reconvinda a indenizar 

o réu pelas eventuais benfeitorias realizadas, as quais deverão ser 

apuradas em liquidação de sentença, ficando autorizada a dedução do 

valor encontrado com o valor dos IPTU’s do imóvel não quitados pelo 

réu/reconvinte; 3)Fica autorizada ainda, a compensação de valores 

devidos reciprocamente entre as partes, contudo, somente a partir da 

desocupação do imóvel pelo réu, posto que somente após tal desiderato 

cessará o dever de pagar aluguel mensal.4)Condeno as partes, na 

proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, sendo 5% para o patrono de cada parte.Tendo em vista a 

gratuidade da justiça que foi concedida ao réu, fica suspensa a 

exigibilidade das verbas, por até cinco anos, condicionada à mudança da 

situação econômica.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1150591 Nr: 31982-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - 

ME, RAFAEL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS para:1)DETERMINAR a empresa requerida se abster de forma 

definitiva de utilizar o seu nome empresarial inscrito junto a JUCEMAT, ou 

quaisquer outra semelhante capaz de ser confundida com a marca da 

autora, “SÃO BENEDITO” sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil 

reais), em caso de descumprimento, limitado à R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do 

artigo 85, § 2° do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1096037 Nr: 8871-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLA KAROLINE RODRIGUES RIBEIRO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S/A, CONDOMÍNIO VERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12.710/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:20683 /O

 [...] o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Construtora Lopes S.A.; ACOLHO a prejudicial de mérito de prescrição da 

comissão de corretagem. No mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para: a) DECLARAR rescindido o contrato 

entabulado entre as partes; b) DECLARAR nula a cláusula 6.3 do contrato 

(fl. 32-v); c) CONDENAR a requerida para que proceda, a retenção dos 

25% a título de custos administrativos, à devolução das parcelas pagas 

pela autora (sem incluir nestas a comissão de corretagem de 

R$13.620,41), sobre as quais deverão incidir correção monetária pelo 

índice do INPC, a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual; d) DECLARO indevida a cobrança de taxa condominial da parte 

autora, confirmando a liminar de fls. 83/84. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 

50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários 

de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1096369 Nr: 9001-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e 
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Materiais c/c Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de [...] Ante o 

exposto, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) CONFIRMAR a liminar 

de fls. 99/100; b) DECLARAR nulo o Termo de Confissão de Dívida de fls. 

66/67 e, por conseguinte, indevido o pagamento da quantia de R$ 

3.657,87; c) CONDENAR a requerida em danos materiais relativos aos 

aluguéis que o autor pagou desde a entrega do imóvel (julho/2015) até sua 

efetiva imissão na posse em julho/2016. O autor comprova o pagamento 

da quantia de R$ 2.400,00, que equivale aos aluguéis pagos até a 

propositura da ação em março/2016; o referido valor deve ser acrescido 

de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial, e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ); Os valores dos aluguéis vincendos a partir de março/2016 a 

julho/2016, devem ser apurados em liquidação de sentença. d) Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo 

do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de 

honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. e) Contudo, em 

razão dos pedidos não analisados, DEFIRO a ambas as partes a 

gratuidade de justiça, portanto, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, 

tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 991454 Nr: 19201-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENIR TEIXEIRA, MARTHA REGINA DE SOUZA 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS 

GUAICURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o domínio 

dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial (Lote nº 03 da 

Quadra 26, com área total de 250 metros quadrados, do Residencial 

Araçá, Pary, Bairro Guarita, objeto da matrícula nº 11.582 junto ao 2º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme memorial descritivo e 

levantamento topográfico, dada a configuração da prescrição aquisitiva, 

na modalidade usucapião extraordinária. Esta sentença servirá como título 

hábil à transcrição no Registro de Imóveis.Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1086860 Nr: 4657-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de Ação de Cobrança relativa às faturas de energia inadimplidas 

de três unidades consumidora de titularidade do réu, no período de 

novembro/2014 a abril/2015.

Todas as tentativas de localização do réu para a citação foram 

infrutíferas, culminando com a citação por edital.

Ao réu revel citado por edital foi nomeado curador especial, na pessoa da 

Defensoria Pública, a qual apresentou contestação por negativa geral, à fl. 

143.

Impugnação à contestação às fls. 146/149.

As partes não formularam pedido de produção de outras provas.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que as partes não pretendem produzir outras provas, o 

feito comporta julgamento antecipado.

A autora juntou à inicial as faturas de energia inadimplidas , o relatório de 

consumo e as ordens de serviço em que seus prepostos não obtiveram 

êxito na entrega da notificação extrajudicial em razão de os imóveis onde 

estão instaladas as Unidades Consumidoras em nome do réu se 

encontrarem vazios, com as UC’s desligadas.

Diante da comprovação do consumo registrado e da inadimplência, 

impõe-se o acolhimento do pedido.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar o 

réu ao pagamento do valor relativo às faturas de energia do período de 

novembro/2014 a abril/2015, das UC’s9269789, 9269983 e 3254372, no 

valor atualizado e acrescido com os encargos da mora desde os 

respectivos vencimentos até o ajuizamento da ação de R$ 18.605,72 

(dezoito mil, seiscentos e cinco reais, senta e dois centavos).

A partir do ajuizamento da ação deverão incidir a atualização monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários de sucumbência, no equivalente a 10% sobre o valor da 

condenação atualizado.

 Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1093262 Nr: 7606-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ROSA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BIG MAX, MODA VERÃO 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162, MONICA DE PAULA MOTERANI HINZE - OAB:MT 16.236, 

VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 A Caixa Econômica Federal informou, às fls. 147/148, que o pedido de 

ressarcimento dos valores das compras realizadas com o cartão da 

autora é objeto de ação que tramita na Justiça Federal, na qual a CEF já 

ofertou contestação, e juntou a inicial de referida ação.

Da inicial juntada pela CEF, observa-se que a autora faz a mesma 

narrativa desta ação e incluiu no pólo passivo o Supermercado BigMax 

(atual Supermercado Super Bom Ltda).

Consultando os autos na Justiça Federal, processo nº 

0002498-75.2017.4.01.3600 - 8ª Vara - Cuiabá, verifica-se que foi 

proferida a seguinte decisão pelo Juiz da 8ª Vara Federal, em data de 

04/09/2019:

“DECISÃO

 Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais 

ajuizada por NEUZA ROSA SANTOS GOMES e face de VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS.

 Inicialmente, os autos tramitavam na Justiça Estadual, todavia, diante da 

manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal em integrar a lide 

os autos foram remetidos para a Justiça Federal.

 A CEF apresentou contestação às fls. 69/86. A autora impugnou a 

contestação da CEF às fls. 93/100.

 Os demais Réus ainda não foram citados.

 Devidamente intimada para apresentar endereço atualizado para citação 

dos réus a autora requereu a desistência da ação em relação ao 

Requerido JUAREZ OLIMPIO DE ALMEIDA 03152778155 (Lindão 

Hortifrutigranjeiros Ltda- 20312514000190).

 Em relação ao requerido SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA – ME 

requereu a citação da empresa na pessoa da proprietária CARMÉM LÚCIA 

MARIA DE LIMA.

 Decido.

 Acolho o pedido de desistência da ação em relação ao réu JUAREZ 

OLIMPIO DE ALMEIDA 03152778155, considerando que o mesmo ainda 

não foi citado não é necessário o seu consentimento. Proceda-se a 

exclusão do polo passivo da demanda.

 Expeça-se o necessário para citação de VISA DO BRASIL 
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EMPREENDIMENTOS LTDA, endereço de fls. 111 e de SUPERMERCADO 

SUPER BOM LTDA – ME na pessoa da proprietária CARMÉM LÚCIA MARIA 

DE LIMA, no endereço de fls. 127.

 Intimem-se. (...)”

Portanto, a autora move duas ações contra o réu Supermercado Super 

Bom Ltda ao mesmo tempo, e em ambas pede dano material na forma de 

ressarcimento dos valores das compras realizadas com seu cartão, bem 

como dano moral.

Ainda, a ação que tramita atualmente na Justiça Federal foi ajuizada 

primeiramente na Comarca de Cuiabá e houve o declínio da competência 

em razão do interesse da CEF.

Diante destas constatações, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias, devendo a autora esclarecer a duplicidade de ações 

com o mesmo objetivo contra o Supermercado Super Bom Ltda.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1100539 Nr: 10805-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, LAIS 

NAYARA MOREIRA ESPIGARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A

 Nos termos dos artigos 9º, 10º, 1.009, parágrafos 1º, 2º e 3º do 

CPC/2015, visando evitar a prolação de decisão surpresa, além de garantir 

o contraditório e ampla defesa, intimem-se os autores para, no prazo de 

15 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das petições e documentos de 

fls. 236/264 e 266/285, os quais noticiam o deferimento de recuperação 

judicial da ré, e ainda, a existência de crédito quirografário em nome dos 

autores, no valor de R$18.813,52, no respectivo Plano de Recuperação do 

Juízo Falimentar.

Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1115638 Nr: 16886-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA DE LIMA SANTOS, DIEGO TENÓRIO DOS 

SANTOS, BRUNO GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as requeridas ao ressarcimento 

da quantia comprovadamente despendida pelos autores com a construção 

do muro de arrimo, no valor de R$ 13.910,49, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar da citação.Condeno ainda as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1124366 Nr: 20606-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR AUTOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS RICARDO BARROS - 

OAB:21990/OAB-PB, MARCOS ROGERIO SCHMIDT - OAB:4.032, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234

 Chamo o feito à ordem.

Constata-se que na inicial a parte autora pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, o que não foi analisado.

Consoante o teor da Súmula 481 do STF, “Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, os documentos trazidos com a inicial dos embargos não 

demonstram a hipossuficiência econômica da empresa autora, pelo 

contrário, verifica-se que o capital social da empresa totaliza R$3.000,00 

(três milhões de reais), além disso, trata-se de empresa que atua no ramo 

de obras de terraplanagem, construção de rodovias e ferrovias, 

transporte rodoviário de cargas, entre outros serviços, todos em âmbito 

nacional, situação que, por si só, afasta qualquer alegação de 

hipossuficiência da autora

Desta forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas judiciais.

Advirto que o não atendimento de tal providência acarretará no 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1148132 Nr: 30836-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANO MARTIN ROCHA - 

OAB:253.333/SP, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO 

SALVI - OAB:40.989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios à parte autora, pelo serviço 

prestado nos autos de Execução em trâmite na Comarca de Novo São 

Joaquim, nº 06/2008, código 67472, no valor de R$ 1.940,24, a ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar 

de relação contratual.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da condenação.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1166212 Nr: 38490-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LOPES GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WADSON NICANOR PERES 

GUALDA - OAB:10342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

ARRAIS - OAB:282.826/SP, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

ROGÉRIO ROGERIO GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Posto isso, ACOLHO os embargos à execução para julgar extinta a ação 

executiva em apenso, código 1134533, pela quitação do débito.Condeno a 

embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da causa atribuída 
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aos embargos à execução.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta 

para a ação executiva em apenso.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1172055 Nr: 41024-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVENIÊNCIA CANACHUÊ (R.R. XAVIER-ME), 

REGINALDO ROSSINI XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT, MARINICE DE FÁTIMA CRUZ - OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRATA DOS SANTOS 

- OAB:13675, RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - OAB:19426/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o direito 

da autora à RENOVAÇÃO do Contrato de Locação firmado em 30/10/2010 

e aditivado em 02/07/2015, com as mesmas disposições do contrato 

original naquilo que não contrariarem as seguintes condições: a) prazo de 

vigência de 30/04/2017 a 30/04/2022; b) valor inicial na renovação é de R$ 

1.500,00 mensais, a ser reajustado anualmente pelos mesmos índices do 

contrato renovado: c) contrato de seguro contra incêndio com indenização 

equivalente a 10 aluguéis mensais, a ser renovado anualmente.Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 

sucumbência, no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado. 

Publique-se. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019687-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AVELINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (REU)

CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1019687-73.2019.8.11.0041 Trata-se de 

Ação Monitória movida contra CINATRON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA e FACULDADE PITÁGORAS. A segunda ré 

ofertou Embargos Monitórios. A ré CINATRON COM´RCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA foi citada e não 

compareceu aos autos, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 dias. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054953-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1054953-24.2019.8.11.0041 Desnecessária 

a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes 

podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação 

de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002992-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº 1002992-10.2020.8.11.0041 

Requerente: EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO Requerido: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h45 – sala 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004241-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº 1004241-93.2020.8.11.0041 

Requerente: JOSIEL DA SILVA LIMA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, 

às 11h15 – sala 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 
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abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054779-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAI DA COSTA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054779-15.2019.8.11.0041 

Requerente: RENAI DA COSTA CONCEICAO Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 11h00 - sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057945-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057945-55.2019.8.11.0041 

Requerente: APARECIDO MACHADO DE OLIVEIRA Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h45- sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056887-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEIDE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056887-17.2019.8.11.0041 

Requerente: EDICLEIDE MARIA DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 13h45- sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036341-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOCADORA, MONTAGENS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCO ZANNINI OAB - GO25294-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036341-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TRIUNFO LOCADORA, MONTAGENS E SERVICOS LTDA - EPP REU: SME 

SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA Rejeito a preliminar de 

incompetência, lastreada na alegação de que a ré/embargante não possui 

estabelecimento nesta Comarca, haja vista que se trata de Ação Monitória 

relativa à suposta locação de máquinas/caminhões, cujas notas fiscais 

foram emitidas em Cuiabá constando o endereço da empresa 

ré/embargante em Cuiabá, e a medição das horas de locação na obra do 

Ribeirão do Lipa, em Cuiabá. A ré/embargante, ao juntar seus atos 

constitutivos, Id 128066881, juntou a 28ª alteração contratual e a 

consolidação do contrato social, onde se verifica que o endereço da sede 

da empresa é na Avenida São Sebastião, nº 3125, 12º Andar, Bairro 

Quilombo, município de Cuiabá/MT, CEP 78.045-000. Também se verifica 

que a ré/embargante foi citada por via postal em referido endereço e 

compareceu aos autos, ofertando os Embargos Monitórios. Portanto, a 

ré/embargante junta documentos constitutivos que contradizem sua 

alegação de que não possui estabelecimento nesta Comarca, devendo ser 

considerado para efeitos de sua sede o que consta em seu Contrato 

Social consolidado e onde recebeu a citação. Não há outras questões 

processuais pendentes. As partes são legítimas e estão representadas. A 

controvérsia se refere à efetiva existência do débito, haja vista que a 

ré/embargante nega a relação jurídica relativa à locação do caminhão 

placa IFZ 5608, posto que o contrato de locação juntado pela 

autora/embargada é de outro veículo, bem como impugna as notas fiscais 

juntadas, aduzindo não haver assinatura da empresa ré/embargante. A 

autora/embargada alega que o contrato de locação juntado foi apenas 
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para demonstrar que existem outras locações de veículos entre as partes, 

com o que fica evidenciado que não há contrato de locação do veículo 

sobre o qual versa esta ação. A matéria de direito e de fato, portanto, é a 

existência da locação do caminhão placa IFZ 5608, e, por consequência, 

do débito alegado na ação monitória. Defiro a produção de provas orais 

requeridas pela autora/embargada com o objetivo de comprovar a efetiva 

locação do caminhão, objeto da lide. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de Setembro de 2020, às 14:00 horas, para a 

qual deve comparecer o preposto da ré/embargante a fim de prestar 

depoimento pessoal, cuja intimação deve ser pessoal. As partes deverão 

intimar as testemunhas, conforme dispõe o artigo 455 do CPC. A 

autora/embargante já arrolou testemunhas, Id 24442795. O arrolamento de 

outras testemunhas deve ser efetuado em até 15 dias antes da data da 

audiência de instrução e julgamento, para conhecimento da parte 

contrária. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027587-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027587-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME REU: 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, CARDIF DO BRASIL 

SEGUROS E GARANTIAS S/A PJE Proc. 1027587-78.2017 Superada a 

questão da incompetência, tendo em vista a reforma da decisão que 

declarou a incompetência deste juízo, passa-se à análise das demais 

matérias arguidas na contestação. I – Impugnação à concessão do 

benefício da gratuidade da justiça Não restou demonstrado que a autora 

tenha condição econômica diferente daquela que ensejou a concessão do 

benefício. Ressalta-se que esta ação tem por fundamento justamente a 

precária condição financeira que a autora se encontra em razão da 

rescisão do contrato pela ré. Ainda, no acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento interposto pela autora contra a decisão que declinou da 

competência foi reconhecida a hipossuficiência econômica da autora. 

Confira-se o trecho: “ ... No caso dos autos, verifico que há 

verossimilhança na alegação da parte agravante quanto ao afastamento 

da incidência da cláusula de eleição de foro, por conta da hipossuficiência 

econômica que vem enfrentando, a qual poderá comprometer o exercício 

do seu direito de defesa no foro de eleição. Infere-se dos documentos 

apresentados que a agravante não possui rendimentos, tendo em conta 

que encerrou suas atividades comerciais e, ainda, contraiu dívidas 

justamente pela quebra do contrato de franquia com a agravada, 

encontrando-se em dificuldade financeira, tanto que lhe foi concedida a 

assistência judiciária. Assim, sendo a questão central da ação principal a 

própria dificuldade financeira enfrentada pela agravante em razão das 

supostas ilegalidades praticadas pela agravada, faz-se temerária a 

remessa dos autos para a comarca de São Paulo, porque prejudicaria a 

defesa da franqueada, principalmente se houver necessidade de prova 

pericial. (...)” Rejeito, portanto, a impugnação à concessão do benefício da 

justiça gratuita. II – Formação de litisconsórcio passivo necessário A 

alegação da necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário tem por fundamento a alegação de que a sentença arbitral traz 

disposições que afetam não apenas a Autora e a Ré, mas também os 

escritórios de advocacia que defenderam seus interesses, porque as 

partes foram condenadas a arcar com os honorários advocatícios de 

sucumbência devidos aos patronos da parte adversária. Desta forma, 

caso anulada a sentença arbitral, além de desapareceriam o crédito da ré 

nela reconhecido também desapareceriam os honorários de sucumbência 

nela fixados, havendo efeitos da sentença em relação aos advogados, 

cuja eficácia desta depende de sua integração no pólo passivo. Não 

assiste razão à ré. No caso em tela, a controvérsia da demanda é apenas 

em relação à autora e a ré, e o fato de a sentença que se pretende anular 

ter fixado verbas de sucumbência não torna os advogados litisconsortes 

passivos necessários. Isso porque a sucumbência é resultado do trabalho 

exercido pelo advogado no processo e a eventual anulação da sentença 

não faz desaparecer o trabalho realizado. Ademais, ainda que possam ser 

atingidos pela sentença, trata-se de mero efeito reflexo, que não 

caracteriza litisconsórcio necessário, pois a relação a ser discutida nesta 

ação não se refere a serviços advocatícios. III- Segredo de justiça Tendo 

em vista que o procedimento arbitral transcorreu sob confidencialidade, 

defiro o pedido de segredo de justiça. As partes são legítimas e estão 

representadas. Não havendo outras questões processuais pendentes, 

dou o feito por saneado. A matéria de fato e de direito sobre a qual versa 

a lide é a existência de nulidade da sentença arbitral por inobservância 

aos requisitos do artigo 26 da Lei de Arbitragem, por ter sido prolatada 

fora dos limites da convenção de arbitragem, por se caracterizar como 

extra petita, por ter se baseado unicamente em prova pericial nula, diante 

da parcialidade dos peritos que a realizaram. De acordo com as regras de 

distribuição do ônus da prova, incumbe à parte autora a prova do fato 

constitutivo do seu direito e à ré a prova de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito da autora. A parte autora requereu a produção de 

prova testemunhal, justificando o que pretende comprovar com cada 

depoimento das testemunhas arroladas. A fi de evitar futura alegação de 

cerceamento de defesa, defiro a prova oral requerida. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 15 de Setembro de 2020, às 14:00 

horas. As partes deverão intimar as testemunhas, conforme dispõe o 

artigo 455 do CPC, as quais devem ser arroladas em até 15 dias antes da 

data da audiência de instrução e julgamento, para conhecimento da parte 

contrária. Publique-se. Intime-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004656-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVON SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004656-76.2020.8.11.0041 REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/09/2020, às 09h000 – sala 02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cite-se e intime-se a PARTE REQUERIDA . Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055616-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1055616-70.2019.8.11.0041 REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/09/2020, às 09h15 – sala 02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cite-se e intime-se a PARTE REQUERIDA . Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004913-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL GARCIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004913-04.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 09h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004696-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004696-58.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 09h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004980-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VITORIA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004980-66.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 10h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004864-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOGETE BRITO MAZETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004864-60.2020.8.11.0041 REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 22/09/2020, às 10h15 – sala 02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cite-se e intime-se a PARTE REQUERIDA . Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004753-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004753-76.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 10h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004765-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004765-90.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 10h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004723-41.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 11h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004721-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004721-71.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 11h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053953-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1053953-86.2019.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 11h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO DA COSTA COLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004691-36.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 11h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 88 de 921



valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005249-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS FRANCOSO MATTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005249-08.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 12h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004781-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004781-44.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 12h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004782-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004782-29.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 12h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004925-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RAMOS SUDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004925-18.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 12h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005313-18.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 
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Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 13h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005121-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO BALDUINO RANNOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005121-85.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 13h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005181-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIRO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005181-58.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 13h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002608-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY SOARES SILVA OAB - 023.782.041-24 (REPRESENTANTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1002608-47.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 13h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005337-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE JESUS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005337-46.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 14h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005309-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005309-78.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020, às 14h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008103-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008103-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA REU: L M 

VIEIRA & CIA LTDA - ME Trata-se de Ação Monitória em que a autora 

objetiva a satisfação do crédito que possui junto à ré, alegando que é 

comerciante varejista de produtos congelados, e derivados de leite como 

iogurtes, leite fermentados, achocolatados, e nesta condição vendeu ao 

réu produtos conforme as Notas Fiscais anexadas à inicial, 

acompanhadas dos recibos de entrega da mercadoria, que totalizam R$ 

2.890,95, O réu, assistido pela Defensoria Pública, ofertou Embargos 

Monitórios, Id 23175238, suscitando preliminar de carência de ação. No 

mérito, alega que em junho de 2018, saldou seu compromisso pagando o 

débito desta ação, perante o representante comercial da 

autora/embargada, Sr. Leandro Carvalho Fernandez. A autora/embargada 

impugnou os embargos, Id 25605953, arguindo a intempestividade. No 

mérito, não reconhece a alegada quitação, aduzindo que o recibo juntado 

em nada se refere ao débito cobrado e que a pessoa que assinou tal 

recibo não é seu funcionário ou preposto. Impugna o recibo juntado, 

ressaltando as anotações nele aposta com caneta e letra diferente. É o 

relato. Decido. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide se 

encontra suficientemente instruída, comportando o feito o julgamento 

antecipado. I – Intempestividade dos Embargos. Verifica-se que o 

réu/embargante foi devidamente citado em 29/08/2018, com a juntada do 

mandado cumprido na mesma data, Id 13436554 e 13436625. Portanto, no 

dia seguinte à juntada do mandado se iniciou o prazo de 15 dias úteis para 

a interposição dos embargos. Conforme certidão Id 14055263, datada de 

09/07/2018 transcorreu tal prazo sem o oferecimento dos embargos. Após 

o decurso do prazo, a Defensoria Pública habilitou-se nos autos, 

requerendo vista para a apresentação da defesa. Contudo, a defensora 

peticionante foi designada para outra Vara e em 22/02/2019 a nova 

Defensora designada peticionou, requerendo devolução de prazo, o que 

foi deferido em 29/03/2019 (Id 18895594). Em 26 de abril de 2019 a 

defensoria peticionou, Id 19687404, informando que não obteve êxito nas 

tentativas de contato com o réu, solicitando a intimação pessoal deste 

para “ para que compareça nesta Defensoria Pública, a fim de informar 

como irá realizar o pagamento do débito objeto desta ação”. Em 

02/09/2019 a parte ré ofertou embargos monitórios, assistido pela 

Defensoria Pública. Tal atitude do réu em procurar a Defensoria depois de 

decorrido o prazo para defesa ou pagamento, ser atendido pela instituição 

e depois “desaparecer” revela abuso do direito de defesa. A cronologia 

dos atos processuais, acima exposta, demonstra que todos os prazos 

possíveis, mesmo com a devolução de prazo quando da troca da 

defensora, foram extrapolados, por culpa exclusiva da parte ré. O fato de 

a parte ser assistida pela Defensoria Pública já lhe concede a benesse 

dos prazos em dobro, mas não impõe ao juízo e à parte adversa que 

“aguardem” a boa vontade da parte em promover pelo menos o contato 

com sua defensora para que esta possa cumprir em seu nome os atos 

que lhe competem. Diante disso, é manifesta a intempestividade dos 

embargos monitórios. Contudo, não bastasse isso, nota-se que o alegado 

pagamento pelo réu/embargante não foi comprovado, posto que junta um 

recibo aleatório, atado de quase um ano depois da constituição do débito, 

assinado por pessoa que não é representante da autora e com anotação 

de data e outras observações em caneta de cor diferente, não se 

prestando para comprovar a quitação alegada. Posto isso, NÃO CONHEÇO 

os Embargos Monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação 

Monitória para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.890,95, a 

ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, diante da inexistência da 

comprovação de constituição em mora. Por consequência, fica constituído 

de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do 

art. 702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 24 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005339-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PIZZOLATO REQUERIDO: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c 

Indenização por Danos Morais interposta por ALEXANDRE PIZZOLATO em 

face da TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. No caso, verifica-se que as 

partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 31463249). Assim, a 

sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

acordada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021952-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JAMAL BATISTA OAB - SP138060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFINA LEITE DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021952-53.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. REU: JOSEFINA LEITE DE CARVALHO 

Trata-se de Ação Renovatória de Contrato de Locação interposta por SBA 
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TORRES BRASIL, LIMITADA. em face de JOSEFINA LEITE DE CARVALHO. 

No caso, verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos (Id. 31480322). Assim, a sua homologação é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma acordada. Considerando que as partes desistem do 

prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008103-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008103-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA REU: L M 

VIEIRA & CIA LTDA - ME Trata-se de Ação Monitória em que a autora 

objetiva a satisfação do crédito que possui junto à ré, alegando que é 

comerciante varejista de produtos congelados, e derivados de leite como 

iogurtes, leite fermentados, achocolatados, e nesta condição vendeu ao 

réu produtos conforme as Notas Fiscais anexadas à inicial, 

acompanhadas dos recibos de entrega da mercadoria, que totalizam R$ 

2.890,95, O réu, assistido pela Defensoria Pública, ofertou Embargos 

Monitórios, Id 23175238, suscitando preliminar de carência de ação. No 

mérito, alega que em junho de 2018, saldou seu compromisso pagando o 

débito desta ação, perante o representante comercial da 

autora/embargada, Sr. Leandro Carvalho Fernandez. A autora/embargada 

impugnou os embargos, Id 25605953, arguindo a intempestividade. No 

mérito, não reconhece a alegada quitação, aduzindo que o recibo juntado 

em nada se refere ao débito cobrado e que a pessoa que assinou tal 

recibo não é seu funcionário ou preposto. Impugna o recibo juntado, 

ressaltando as anotações nele aposta com caneta e letra diferente. É o 

relato. Decido. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide se 

encontra suficientemente instruída, comportando o feito o julgamento 

antecipado. I – Intempestividade dos Embargos. Verifica-se que o 

réu/embargante foi devidamente citado em 29/08/2018, com a juntada do 

mandado cumprido na mesma data, Id 13436554 e 13436625. Portanto, no 

dia seguinte à juntada do mandado se iniciou o prazo de 15 dias úteis para 

a interposição dos embargos. Conforme certidão Id 14055263, datada de 

09/07/2018 transcorreu tal prazo sem o oferecimento dos embargos. Após 

o decurso do prazo, a Defensoria Pública habilitou-se nos autos, 

requerendo vista para a apresentação da defesa. Contudo, a defensora 

peticionante foi designada para outra Vara e em 22/02/2019 a nova 

Defensora designada peticionou, requerendo devolução de prazo, o que 

foi deferido em 29/03/2019 (Id 18895594). Em 26 de abril de 2019 a 

defensoria peticionou, Id 19687404, informando que não obteve êxito nas 

tentativas de contato com o réu, solicitando a intimação pessoal deste 

para “ para que compareça nesta Defensoria Pública, a fim de informar 

como irá realizar o pagamento do débito objeto desta ação”. Em 

02/09/2019 a parte ré ofertou embargos monitórios, assistido pela 

Defensoria Pública. Tal atitude do réu em procurar a Defensoria depois de 

decorrido o prazo para defesa ou pagamento, ser atendido pela instituição 

e depois “desaparecer” revela abuso do direito de defesa. A cronologia 

dos atos processuais, acima exposta, demonstra que todos os prazos 

possíveis, mesmo com a devolução de prazo quando da troca da 

defensora, foram extrapolados, por culpa exclusiva da parte ré. O fato de 

a parte ser assistida pela Defensoria Pública já lhe concede a benesse 

dos prazos em dobro, mas não impõe ao juízo e à parte adversa que 

“aguardem” a boa vontade da parte em promover pelo menos o contato 

com sua defensora para que esta possa cumprir em seu nome os atos 

que lhe competem. Diante disso, é manifesta a intempestividade dos 

embargos monitórios. Contudo, não bastasse isso, nota-se que o alegado 

pagamento pelo réu/embargante não foi comprovado, posto que junta um 

recibo aleatório, atado de quase um ano depois da constituição do débito, 

assinado por pessoa que não é representante da autora e com anotação 

de data e outras observações em caneta de cor diferente, não se 

prestando para comprovar a quitação alegada. Posto isso, NÃO CONHEÇO 

os Embargos Monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação 

Monitória para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.890,95, a 

ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, diante da inexistência da 

comprovação de constituição em mora. Por consequência, fica constituído 

de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do 

art. 702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 24 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008103-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008103-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA REU: L M 

VIEIRA & CIA LTDA - ME Trata-se de Ação Monitória em que a autora 

objetiva a satisfação do crédito que possui junto à ré, alegando que é 

comerciante varejista de produtos congelados, e derivados de leite como 

iogurtes, leite fermentados, achocolatados, e nesta condição vendeu ao 

réu produtos conforme as Notas Fiscais anexadas à inicial, 

acompanhadas dos recibos de entrega da mercadoria, que totalizam R$ 

2.890,95, O réu, assistido pela Defensoria Pública, ofertou Embargos 

Monitórios, Id 23175238, suscitando preliminar de carência de ação. No 

mérito, alega que em junho de 2018, saldou seu compromisso pagando o 

débito desta ação, perante o representante comercial da 

autora/embargada, Sr. Leandro Carvalho Fernandez. A autora/embargada 

impugnou os embargos, Id 25605953, arguindo a intempestividade. No 

mérito, não reconhece a alegada quitação, aduzindo que o recibo juntado 

em nada se refere ao débito cobrado e que a pessoa que assinou tal 

recibo não é seu funcionário ou preposto. Impugna o recibo juntado, 

ressaltando as anotações nele aposta com caneta e letra diferente. É o 

relato. Decido. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide se 

encontra suficientemente instruída, comportando o feito o julgamento 

antecipado. I – Intempestividade dos Embargos. Verifica-se que o 

réu/embargante foi devidamente citado em 29/08/2018, com a juntada do 

mandado cumprido na mesma data, Id 13436554 e 13436625. Portanto, no 

dia seguinte à juntada do mandado se iniciou o prazo de 15 dias úteis para 

a interposição dos embargos. Conforme certidão Id 14055263, datada de 

09/07/2018 transcorreu tal prazo sem o oferecimento dos embargos. Após 

o decurso do prazo, a Defensoria Pública habilitou-se nos autos, 

requerendo vista para a apresentação da defesa. Contudo, a defensora 

peticionante foi designada para outra Vara e em 22/02/2019 a nova 

Defensora designada peticionou, requerendo devolução de prazo, o que 

foi deferido em 29/03/2019 (Id 18895594). Em 26 de abril de 2019 a 

defensoria peticionou, Id 19687404, informando que não obteve êxito nas 

tentativas de contato com o réu, solicitando a intimação pessoal deste 

para “ para que compareça nesta Defensoria Pública, a fim de informar 

como irá realizar o pagamento do débito objeto desta ação”. Em 

02/09/2019 a parte ré ofertou embargos monitórios, assistido pela 

Defensoria Pública. Tal atitude do réu em procurar a Defensoria depois de 

decorrido o prazo para defesa ou pagamento, ser atendido pela instituição 

e depois “desaparecer” revela abuso do direito de defesa. A cronologia 

dos atos processuais, acima exposta, demonstra que todos os prazos 

possíveis, mesmo com a devolução de prazo quando da troca da 

defensora, foram extrapolados, por culpa exclusiva da parte ré. O fato de 

a parte ser assistida pela Defensoria Pública já lhe concede a benesse 

dos prazos em dobro, mas não impõe ao juízo e à parte adversa que 

“aguardem” a boa vontade da parte em promover pelo menos o contato 
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com sua defensora para que esta possa cumprir em seu nome os atos 

que lhe competem. Diante disso, é manifesta a intempestividade dos 

embargos monitórios. Contudo, não bastasse isso, nota-se que o alegado 

pagamento pelo réu/embargante não foi comprovado, posto que junta um 

recibo aleatório, atado de quase um ano depois da constituição do débito, 

assinado por pessoa que não é representante da autora e com anotação 

de data e outras observações em caneta de cor diferente, não se 

prestando para comprovar a quitação alegada. Posto isso, NÃO CONHEÇO 

os Embargos Monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação 

Monitória para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.890,95, a 

ser atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, diante da inexistência da 

comprovação de constituição em mora. Por consequência, fica constituído 

de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, na forma do 

art. 702, §8º do CPC. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 24 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026437-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENY FERNANDHA DE CAMPOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026437-91.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILLENY FERNANDHA DE CAMPOS MAGALHAES EXECUTADO: ITAU 

SEGUROS S/A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MILLENY FERNANDHA DE CAMPOS 

MAGALHAES em face da ITAU SEGUROS S/A. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 2.190,97 (dois mil, cento e 

noventa reais e noventa e sete centavos), no Id. 31432304. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 31455872). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31455872. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032935-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FRAZAO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032935-09.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO NONATO FRAZAO FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por RAIMUNDO NONATO 

FRAZAO FILHO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

R$ 3.473,08 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), 

no Id. 30634628. O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31467365). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31467365. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004502-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004502-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IVANILDO MARTINS FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por RAIMUNDO 

NONATO FRAZAO FILHO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 2.212,13 (dois mil, duzentos e doze reais e treze centavos), no Id. 

22968729, bem como saldo remanescente no valor R$ 856,63 (oitocentos 

e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), no Id. 28894489 e 

R$ 384,06 (trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), no Id. 

31066028 O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31472923). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31472923. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024526-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024526-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSENIL MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE 

DANOS MORAIS ajuizada por JOSENIL MARIA DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, a 

autora alega que é titular da UC 6/2056197-3, e que na data de 01/05/2018 

efetuou os pagamentos das faturas referentes aos meses de março e 

abril/2018, todavia, no dia 02/05/2018 às 08h00 a equipe da 

concessionária requerida, foi até a residência da autora para efetuar o 

corte da energia elétrica. Afirma, ainda, que no mesmo momento informou 
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aos funcionários da empresa ré que já havia pagado as faturas em aberto, 

contudo, realizaram o corte da energia. Aduz que, entrou em contato com 

a concessionária, confirmando o pagamento realizado no sistema, razão 

pela qual efetuou o religamento da energia no final do dia. Assim, pugnou 

pela procedência dos pedidos iniciais, para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e danos materiais em virtude 

da taxa de religamento. A requerida apresentou contestação no Id. 

16743502, defendendo, em síntese, a regularidade da suspensão da 

energia; religação dentro do prazo legal; e a inexistência de danos morais, 

pelo que requer a improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação 

no Id. 16800772. As partes pleitearam pelo julgamento antecipado do 

mérito. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 

355, I do CPC. A autora alega que, na data de 02/05/2018, teve o 

fornecimento de energia cortado para a sua residência, contudo, já havia 

efetuado o pagamento das faturas em atraso no dia anterior. Aduz que, a 

requerida realizou o restabelecimento de sua energia no mesmo dia, 

depois de confirmar a quitação dos débitos no sistema. Assim, pleiteia por 

dano morais e materiais, pela falha de prestação de serviço. Todavia, 

razão não lhe assiste. Da análise dos autos, verifica-se que a suspensão 

do serviço ocorrida no dia 02/05/2018, se deu em razão da demora ao 

adimplemento da fatura do mês de março de 2018, com vencimento em 

23/03/2018. Isso porque, a parte autora procedeu com o pagamento da 

fatura em comento no dia 01/05/2018 às 23h35, e que o corte da energia 

aconteceu em 02/05/2018 às 08h00, não havendo tempo hábil para obstar 

a ordem de suspensão dos serviços de energia elétrica. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FATURA QUITADA NO DIA DO DESLIGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE A CEMIG TEVE CIÊNCIA PREVIA DO 

PAGAMENTO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA. Ausente à comprovação de que a concessionária foi 

informada do pagamento da fatura em tempo hábil a obstar a ordem de 

desligamento do medidor de energia elétrica, não há se falar em dever de 

indenizar por danos morais, porquanto é lícito à CEMIG quando do 

inadimplemento da conta de energia elétrica, proceder ao corte no 

fornecimento. (TJ-MG – AC: 10347110003055001 MG, Relator: Afrânio 

Vilela, data de julgamento: 29/04/2014, 2ª Câmara Cível, data de 

publicação: 12/05/2014). Ademais, verifica-se que a parte requerida 

procedeu ao restabelecimento da energia no mesmo dia em 02/05/2018, 

isto é, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no art. 

176 da Resolução da Aneel nº 414/2010, verbis: Art. 176. A distribuidora 

deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área urbana; Portanto, mostra-se 

correto o procedimento adotado pela empresa requerida que, no exercício 

regular do seu direito, suspendeu o fornecimento de energia para a 

unidade consumidora da parte autora, e, posteriormente, diante do 

pagamento dos débitos, procedeu à religação dentro do prazo legal. Logo, 

a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado 

improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023158-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (REU)

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REU)

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023158-68.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

certidões de ID 16307354 e ID 16307360, a citação de Nayara Morais de 

Oliveira e Producampo Transportes Rodoviário Ltda. – ME restou frutífera, 

motivo pelo qual deixo de determinar que seja realizada nova tentativa de 

citação. Em que pese o pedido do autor de citação por hora certa do réu 

Nivaldo Sanches Santiago, entendo o seu não cabimento, uma vez que o 

CPC é determinante quanto a sua utilidade. O artigo 252, do CPC dispõe 

que: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.” Havendo a suspeita de ocultação, deverá 

o oficial de justiça responsável certificar as razões que o levaram a crer 

na existência de tentativa de frustração da citação por parte do citando, 

sendo que a mera não localização não caracteriza, por si só, a ocultação. 

Verifico dos autos que o oficial de justiça tentou efetivar a citação do réu 

Nivaldo Sanches Santiago, todavia, sem êxito, sendo certo que na certidão 

de ID 16307361 não há a alegação que caracterize a tentativa de 

ocultação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de citação por hora certa do 

réu Nivaldo Sanches Santiago. Cite-se o réu. Certifique o decurso de 

prazo para apresentação de defesa dos réus citados. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014680-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE CARNELOSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO OAB - PR33911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

REMA DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ELIANE DE LIMA PEREIRA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014680-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 

252, do CPC dispõe que: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” 

Havendo a suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça responsável 

certificar as razões que o levaram a crer na existência de tentativa de 

frustração da citação por parte do citando, sendo que a mera não 

localização não caracteriza, por si só, a ocultação. Verifico dos autos que 

o oficial de justiça tentou efetivar a citação dos réus, todavia, sem êxito, 

sendo certo que na certidão de ID 13981408 não há a alegação que 

caracterize a tentativa de ocultação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

citação por hora certa dos réus. Intime-se o autor pare requerer o que de 

direito, em 15 (quinze) dias. Preste as informações requisitadas através 

do Ofício n. 2434/2018 (ID 15289533). Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017805-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017805-42.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por WAGNER BATISTA DE PAULA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017814-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SOLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017814-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ANDRE HENRIQUE SOLER em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022033-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDEMIR VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDINEI VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDINEY VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDIO VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDINEIA VEDOVATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MESSIAS DA SILVA (REU)

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

PABBIA PALETES - EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022033-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

petição de ID 31148540, intime-se a parte autora pessoalmente para 

manifestar quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de cinco dias, com requerimentos pertinentes. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002499-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002499-04.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência debito c/c danos morais proposta por 

JOAO ROCHA GONSALVES em face de VIVO S.A.. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 95 de 921



deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005257-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA COSTA ROSA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005257-53.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

emenda à inicial, expeça-se mandado citatório e pagamento com o novo 

valor informado, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, 

e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas, nos termos 

do art. 701 do CPC. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022127-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022127-13.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. CITE-SE o réu no novo endereço informado à petição 

de ID 18081915, para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC.Defiro o pedido de citação no 

novo endereço informado à petição de ID 18081915. Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012926-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA MAGALHAES ARCANJO PUGER OAB - 990.548.411-68 

(REPRESENTANTE)

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012926-26.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/07/2019 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 1 de abril de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003093-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GLEDESON DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003093-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

aditamento à inicial, bem como o pedido de citação no endereço 

apresentado à petição de ID 12851451. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005167-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

J S INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005167-45.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de citação via Carta Precatória nos endereços informados à 

petição de ID 13546890. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 

19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024117-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO COSTA AZUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MATUOCA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA SOUZA CAETANO MATUOCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024117-39.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

regularização processual do representante da parte autora, bem como o 

pedido de citação via Carta Precatória no novo endereço informado à ID 

14398645. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de 

designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

CPC. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do 

CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no 

prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023899-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENCIA COMERCIO E INSTALACAO HIDRO-ELETRICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023899-45.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de citação no endereço informado à petição de ID 13025949. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023512-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023512-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

citação da parte requerida na pessoa do sócio Marco Paulo Chinez, no 

endereço informado à petição de ID13678464. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017833-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOMIIST CUIABA COMERCIO DE AROMATIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017833-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Não há 

pedido de justiça gratuita e o sistema aponta que não houve emissão de 

guia para recolhimento de custas judiciais. Assim, intime-se a parte autora 

para providenciar o pagamento das custas judiciais, comprovando nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias. Corrija-se o cadastro da parte autora 

no sistema, pois o CNPJ aponta o nome da pessoa jurídica anterior, 

conforme noticiado na petição inicial. Promova a classificação do 

processo com o código 12612 da Tabela Processual Unificada, que retrata 

os processos relacionados à problemática do Coronavírus (COVID-19). 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019524-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019524-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A 

advogada que subscreve a petição de ID 22619740 possui 

substabelecimento ao ID Num. 10828738 - pág. 6. Contudo, diante da 

necessidade de regularizar a representação processual ante a maioridade 

alcançada no curso do processo, intime-se o autor para, em 15 (quinze) 

dias, providenciar a regularização de sua representação processual, sob 

pena de extinção. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006406-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID DE ALMEIDA BRILHANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006406-50.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a executada efetuou o pagamento da 

condenação (ID 31105225 ). Intime-se a exequente para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o pagamento. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014152-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014152-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de ação de renovação de contrato de locação não residencial proposta 

por ITAU UNIBANCO S/A em face de CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1033791-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ARAUJO ARRUDA NETO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033791-41.2017.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença de honorários advocatícios requerido por 

PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN ADVOGADOS em face de NILO 

ARAUJO ARRUDA NETO. Assim, promovam-se as devidas anotações no 

sistema. Intime-se o devedor, através de carta com aviso de recebimento, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, 

se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido 

de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, apresente o 

exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os honorários acima 

arbitrados, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008509-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LIMA EUZEBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008509-30.2019.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por EDERSON LIMA EUZEBIO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Assim, 

promovam-se as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, 

através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001128-68.2019.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por DALVA LUCIA DA SILVA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Assim, promovam-se 

as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, através de 

seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). Por fim, 

se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. 

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017859-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THAYUANA FLORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017859-08.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo deverá, apresentar cópia de 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017868-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SIMONE DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017868-67.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ELZA SIMONE DE ANUNCIACAO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017886-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERG RAFAEL BARROS ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017886-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ALBERG RAFAEL BARROS ASSIS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017889-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON ARAUJO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017889-43.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por WEVERTON ARAUJO SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 
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e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035245-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1035245-22.2018.8.11.0041 DESPACHO Ciente da 

decisão proferida no RAI 1016678-32.2019.8.11.0000, que concedeu a 

Justiça Gratuita ao embargante e anulou a sentença de extinção do feito, 

recebo o embargos à execução para discussão. Intime-se o embargado 

para se manifestar, no prazo de 15 dias. Promova a associação destes 

embargos à execução. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006037-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006037-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2019 às 08:16 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 4 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036408-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO OAB - SP207486 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036408-03.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005318-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE MELO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005318-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por WILLIAN DE MELO ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 
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registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014291-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014291-81.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ANDREIA MENDES DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036134-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIELY ALVES GITI OAB - SP384717 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036134-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

pedido formulado e determino a intimação do Banco Bradesco, por seu 

advogado habilitado nestes autos, para cumprir a ordem judicial, conforme 

consta no Ofício n. 60/2020 (Id 30368265), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Para o caso de descumprimento da ordem judicial, arbitro multa pecuniária 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040018-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040018-13.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se o 

réu, como requerido. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045753-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA SOARES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045753-90.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se 

como requerido. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018909-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018909-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de quinze dias. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006129-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006129-68.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 
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a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GNR EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001534-26.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016585-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TEIXEIRA BARROS (REU)

GUSTAVO FITIPALDI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016585-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese o pedido do exequente de citação por hora certa, o artigo 252, do 

CPC dispõe que: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.” Havendo a suspeita de 

ocultação, deverá o oficial de justiça responsável certificar as razões que 

o levaram a crer na existência de tentativa de frustração da citação por 

parte do citando, sendo que a mera não localização não caracteriza, por si 

só, a ocultação. Verifico dos autos que por duas vezes o oficial de justiça 

tentou efetivar a citação dos réus (CERTIDÃO 10486188, CERTIDÃO 

12124447), todavia, sem êxito, sendo certo que em nenhuma das 

certidões há a alegação que caracterize a tentativa de ocultação, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido de citação por hora certa. Citem-se os réus 

no endereço informado na petição de ID 1758590. Havendo suspeita de 

ocultação, deverá o fato ser certificado pelo oficial de justiça, 

promovendo-se, então a citação por hora certa. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033046-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033046-61.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025330-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLPHO MELLAO CECCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO BACHEGAS (REU)

ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEIZE ARANHA DE MEDEIROS OAB - MT10830/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025330-80.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula 
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da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004481-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BUZZATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004481-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por CLAUDINEI BUZZATO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010917-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELENA COVEZZI DO VAL (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010917-91.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido de buscas de endereços formulados pela autora na petição de ID 

27255718, eis que a informação constante na correspondência devolvida 

é de ausência da citanda. O Código de Processo Civil prevê que quando a 

citação pelo correio restar frustrada, deverá ser feita por meio de oficial 

de justiça (artigo 249, CPC/2015). Assim, determino que a ré seja citada 

por oficial de justiça. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017612-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA BAPTISTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017612-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando 

pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a 

CITAÇÃO do réu, como requerido na petição de ID 13998988, para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029852-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA FRANCISCO (REQUERENTE)

LEANDRO AUGUSTO FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

KRISCIE LORENE FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FELIPE DA COSTA FRADE OAB - DF30370 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029852-53.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação. Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028066-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR APARECIDO DA SILVA 99012391172 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B S T TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028066-03.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Intime-se o autor para requerer o que de direito, 

em 05 (cinco) dias. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023841-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AM/PM COMESTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA NERY BORGES (REU)

AUTO POSTO M J LTDA - EPP (REU)

VITOR ROBSON DE PAULA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023841-42.2016.8.11.0041 DESPACHO Considerando 

que, citado, o réu Auto Posto M J Ltda - EPP não ofertou defesa no prazo 

legal, conforme certidão de ID 14956280, decreto a sua revelia, nos 

termos do artigo 344 do CPC. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). No mesmo prazo deverá a autora se manifestar sobre a 

petição e documentos de ID 2886539. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029816-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

DILZA AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MADBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029816-74.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004153-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - MT2943-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSA INDUSTRIA LUELLMA S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004153-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se o autor pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015604-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEO SAFETY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015604-82.2017.8.11.0041 Decisão O procedimento 

deve atender o art.795, §4º do CPC: “Art. 795. Os bens particulares dos 

sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos 

previstos em lei. (...) § 4o Para a desconsideração da personalidade 

jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.” 

Assim, intime-se a autora para distribuir o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica nos termos do Título III, Capítulo IV, do CPC. No 

mais, intime-se a autora para providenciar a citação das demais rés, 

indicando seus respectivos endereços. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027311-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBM COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAPE TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027311-47.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Proceda-se a 

citação do requerido, para oferecimento de defesa, no prazo de quinze 

dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017739-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO ROMANIN MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE ARRUDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017739-62.2020.811.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de imissão de posse c/c indenização por perdas e danos e pedido 

de tutela de urgência proposta por Adalto Romanin Monteiro Junior e Vera 

Lúcia Queiróz Romanin em desfavor de Marcio Fernando de Jesus da 

Silva, todos qualificados nos autos. Narra a inicial que os autores 

adquiriram, mediante Contrato de Compra e Venda de Imóvel Mútuo e 

Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro de 

Habitação nº 8.4444.2253952-0, firmado em 03/03/2020 com a Caixa 

Econômica Federal, o imóvel residencial localizado na Rua 08, Casa 15, 

Quadra A-07, Tipo A, Setor A, Loteamento Residencial Santa Terezinha, 

Bairro Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 90.000,00. 

Diante do negócio jurídico entabulado, o imóvel foi devidamente registrado 
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em nome dos autores perante o Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro 

de Imóvel desta Comarca de Cuiabá- MT, em 16 de março de 2020, 

conforme demonstra a atualizada certidão de matrícula nº 78.411, em 

anexo. Em que pese a aquisição pelos autores, o imóvel se encontra 

ocupado pelo réu, ilegal e ilegitimamente, uma vez que devidamente 

intimação referente à dívida, nada fez, acarretando na consolidação de 

propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, após regular trâmite 

extrajudicial pelo ente financeiro. Os autores informam que estiveram com 

o réu, dando-lhe ciência da condição de novos proprietários do imóvel, 

porém, este não se dispusera a desocupar o bem,, amigavelmente, 

resistindo à desocupação. Assim, requerem a concessão liminar da tutela 

de urgência para determinar a desocupação imediata do imóvel pelo 

possuidor direto injusto, bem como por qualquer outra pessoa que 

eventualmente esteja lá residindo ou ocupando, imitindo-os imediatamente 

na posse. Requerem, desde já, caso haja resistência por parte do 

ocupante, que a medida seja efetivada com auxílio policial, inclusive com 

ordem de arrombamento, removendo os móveis para depósito judicial, se 

não os retirar o réu e/ou os eventuais ocupantes. É o necessário. Decido. 

Por esta via, pretendem os autores a concessão liminar de tutela 

provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado de 

imissão de posse do imóvel situado na Rua 08, Casa 15, Quadra A-07, 

Tipo A, Setor A, Loteamento Residencial Santa Terezinha, Bairro Distrito 

do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, em seu favor. Infere-se dos autos que o 

imóvel constante da matrícula n. 78.411, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, foi 

adquirido pelos autores diretamente da Caixa Econômica Federal, mediante 

Contrato de Compra e Venda de Imóvel Mútuo e Alienação Fiduciária em 

Garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação nº 8.4444.2253952-0, 

firmado em 03/03/2020. Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 

e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito 

de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem 

quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 

A teor da legislação civil, comprovado o domínio dos autores e a posse 

injusta do réu, os proprietários não possuidores têm o direito de reaver a 

coisa do possuidor não proprietário. O conceito de posse injusta, na ação 

de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade 

ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de 

que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique 

juridicamente sua ocupação. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao 

resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de os autores estarem 

sendo obstados de exercerem o direito de propriedade sobre o imóvel, 

plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de 

imissão dos autores na posse do imóvel situado na Rua 08, Casa 15, 

Quadra A-07, Tipo A, Setor A, Loteamento Residencial Santa Terezinha, 

Bairro Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, constante da matrícula n. 

78.411, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá – MT. Concedo ao réu o prazo de 05 

(cinco) dias para desocupação voluntária. Decorrido esse prazo e, 

certificada a necessidade pelo oficial de justiça, autorizo o uso de reforço 

policial e arrombamento, cabendo ao servidor lavrar certidão 

pormenorizada sobre o cumprimento do mandado. Expeça-se o 

necessário. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art. 

98,CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017745-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. PIMENTEL TRANSPORTADORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017745-69.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Norte Sul Real Distribuidora e Logística Ltda. contra C. F. 

Pimentel, ambas qualificadas. A exequente alega ser credora da 

executada da quantia certa, líquida e exigível de R$ 17.081,00, 

representada pelo Contrato de Confissão de Dívida, em que a executada 

assumiu a obrigação de efetuar o pagamento do débito em 15 parcelas de 

R$ 1.800,00, contudo, até o momento efetuou o pagamento de apenas 06 

(seis) parcelas. Sustenta que a executada vem procedendo com a venda 

apressada de bens de seu patrimônio, inclusive imóveis e veículos, 

havendo constantes comentários sobre a fuga. Assim, requer o 

deferimento liminar da tutela de urgência para determinar o arresto de 

bens da executada, suficientes para garantia do débito. É o relatório. 

Decido. Por esta via, pretende a exequente a concessão da tutela de 

urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante o arresto de bens 

no valor suficiente para o pagamento do débito, no valor de R$ 17.081,00, 

ao argumento de que a executada está vendendo seus bens móveis e 

imóveis, pretendendo fugir de suas responsabilidades. O artigo 300 e 301, 

do Código de Processo Civil, dispõem da seguinte forma: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” “Art. 301. A tutela de urgência de natureza 

cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito.” Entretanto, para a concessão 

da medida de arresto faz-se necessária, além da a demonstração dos 

requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, deve haver 

a demonstração de que o devedor está se furtando ao pagamento da 

obrigação. In casu, apesar das alegações de que a empresa executada 

está se desfazendo do patrimônio com intenção de fraudar credores, 

inexiste demonstração nesse sentido, sendo certo, ainda, que a existência 

de muitos protestos em nome da empresa, por si só, não configura 

insolvência da mesma. Em casos análogos tem decidido o TJMT nesse 

mesmo sentido, inclusive confirmando decisão proferida por este Juízo. 

Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA - ARRESTO DE BENS DOS EXECUTADOS - RISCO 

DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO 

ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto 

de bens dos executados antes da citação e oportunizar-lhes o pagamento 

voluntário se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato 

tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial.” (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 1009363-84.2018.8.11.0000. DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Julgado em 13/02/2019. Negritei) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO – REQUISITOS DA TUTELA 

INDEMONSTRADOS – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA 

EXECUTADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA HIGIDEZ DO TÍTULO 

EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O juiz 
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poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito 

pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra 

medida idônea equivalente .II - No caso específico da Cautelar de Arresto, 

a probabilidade do direito, será identificada quando houver prova literal da 

dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o 

devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da 

obrigação ou caia em insolvência. III - Apesar do remanescente da dívida 

ainda persistir, mostra-se temerária qualquer decisão no sentido de 

desapossar os agravantes de vultosa quantia de produtos agrícolas, sem 

que seja oportunizado o contraditório e melhor examinada a questão, na 

origem, somando-se a isso, o próprio valor efetivamente pago em favor da 

credora, ora agravada.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ONLINE ANTES DA 

CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

QUALQUER ATO VISANDO A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora venha se admitindo a 

realização de arresto prévio ou online quando não encontra o executado 

para citação, no presente caso sequer foi demonstrada qualquer tentativa 

de citação, o que inviabiliza o pedido.” (AI 175262/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, 

Publicado no DJE 12/04/2016) Portanto, se revela precoce o pedido de 

arresto formulado pela exequente eis que, decorrido o prazo de 03 (três) 

dias concedido ao devedor sem que haja o pagamento, poderá ser a 

mesma realizada. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

a dívida exequenda, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá a executada requerer o parcelamento do 

restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012596-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDA DESIDERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISLA RAFAELA SOUZA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1012596-63.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de indenização com pedido de tutela de urgência antecipada por 

danos morais, material e estéticos proposta por Orivalda Desiderio da Silva 

contra Isla Rafaela Souza Pereira, em que pretende a concessão liminar 

da tutela de urgência para obrigar a ré a arcar com as despesas com 

medicamentos, transporte, aluguel e energia elétrica, que somam a quantia 

de R$ 600, 00 (seiscentos reais). A autora afirma que no dia 01/04/2018, 

aproximadamente às 17:00 horas, estava em sua residência ouvindo 

música e começou a chover, momento em que passou a tomar banho de 

chuva com seu namorado. Informa que a ré, sua vizinha, chegou nervosa, 

irritada, mandando que desligasse o som e já de forma alterada passou a 

lhe agredir fisicamente, puxando-a pelo cabelo e jogando a mesma na 

parede. Relata que a ré somente parou com a agressão depois que a irmã 

da mesma começou a passar mal. Sentindo fortes dores depois da briga, 

se dirigiu até a UPA localizada no Bairro Morada do Ouro, tendo sido 

encaminhada para o Pronto Socorro de Cuiabá. Depois de exames foi 

confirmada a fratura no braço em dois lugares e que teria que passar por 

procedimento cirúrgico, onde fora internada no Hospital São Benedito, 

realizando o procedimento e permanecendo internada até o dia 

13/04/2018. É o necessário. Para a concessão liminar da tutela provisória 

de urgência faz-se necessário o preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, a autora narra que 

estava em sua casa com seu namorado tomando banho de chuva quando 

a vizinha, ora ré, chegou irritada e, injustificadamente, passou a agredi-la, 

resultando na fratura de seu braço em dois lugares e na necessidade de 

passar por procedimento cirúrgico. Sob o argumento de que se encontra 

desempregada e sem condições financeiras de se sustentar, requer a 

concessão de liminar para determinar que a ré custeie suas despesas 

médicas e com transporte, aluguel e energia elétrica. Nesta análise de 

cognição sumária, não se verifica razoável o deferimento do pleito 

antecipatório, haja vista a inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da autora, haja vista a falta de comprovação da 

dinâmica dos fatos, até porque as informações constantes do Relatório de 

Atendimento na UPA – Morada do Ouro (Id 13134242) e no Boletim de 

Ocorrência (Id 13134230) são divergentes. Assim, necessária a dilação 

probatória para o esclarecimento dos fatos e responsabilidades. 

Importante registrar que na época dos fatos a autora se encontrava 

recebendo auxílio desemprego, constando nos autos documento que 

comprova o requerimento de auxílio por incapacidade do INSS. Como é 

imprescindível a existência cumulada dos requisitos para a concessão da 

tutela provisória de urgência, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe.. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS 

APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à 

existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros 

apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários 

de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a 

concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015086-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CP TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME (REU)

HARPIA COMERCIO REPRESENTACOES, IMPORTACOES E EXPORTACOES 

DE CEREAIS EIRELI - EPP (REU)

DS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI (REU)

CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (REU)

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015086-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento, 

indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do 

judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o 

e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e 

liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo a autora adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013668-85.2018.8.11.0041
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ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1013668-85.2018.8.11.0041 Decisão 

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de agosto de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Indefiro 

o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). A seguradora ré alegou a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. As partes 

estão devidamente representadas. Afastadas as preliminares arguidas em 

sede de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em 

decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 13 de agosto de 2017, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 107 de 921



adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova 

pericial requerida por ambas as partes. Nomeio como perito(a) do Juízo o 

Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, com endereço profissional na 

Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, 

N e s t a  C a p i t a l ,  t e l e f o n e :  6 5  9 9 7 2 - 1 8 1 8 , 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na 

hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; 

e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o 

perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida por ambas as partes, 

esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a 

parte autora beneficiária da AJG, a perícia deverá ser paga integralmente 

pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar 

com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. Intime-se a ré para 

efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, 

bem como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, 

solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009031-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE SILVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1009031-91.2018.8.11.0041 Decisão 

MARIA ONEIDE SILVA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de agosto de 

2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor não 

apresentou impugnação à contestação ID 22527328. Intimados para 

apresentarem suas provas finais, parte ré manifestou pela prova pericial, 

parte autora quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARIA ONEIDE SILVA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Indefiro 

o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, uma vez que o autor 

trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de 

causalidade, a saber, o Boletim de Atendimento do Hospital e outros 

documentos médicos. (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). De igual 

modo, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de 

agir sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. As partes estão 

devidamente representadas. Afastadas as preliminares arguidas em sede 

de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em decorrência 

do acidente de trânsito ocorrido em 09 de agosto de 2015, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerida por ambas as partes. Nomeio como perita do Juízo a Dra. Dra. 

Mairy Noce Brasil, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, o qual deverá 

esclarecer se a parte autora está inválida permanentemente, de forma 

total ou parcial; na hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual 

o grau da invalidez; e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes. Intime-se a perita para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso. Quanto aos honorários 

periciais, levando em consideração a complexidade da perícia e o exímio 

trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os 

honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida pela ré, 

deve a mesma efetuar o pagamento dos honorários, em 15 (quinze) dias. 

No mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, bem 

como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, 

solicite-se à perita nomeada local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029171-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIBE HELENA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1029171-49.2018.8.11.0041 Decisão 

NEIBE HELENA DA SILVA BORGES propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de abril de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, pendência documental e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por NEIBE HELENA DA SILVA 

BORGES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A seguradora ré 

alegou a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ante 

a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 
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trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. As partes estão devidamente representadas. Afastadas as 

preliminares arguidas em sede de contestação e inexistindo 

irregularidades a suprimir, declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido se a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito 

ocorrido em 15 de abril de 2016, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, 

defiro a produção de prova pericial requerida pela parte ré, devendo estar 

arcar com o ônus de sua realização. Considerando que a parte autora 

reside em Sinop/MT, a perícia deverá ser realizada no Juízo de sua 

residência, haja vista o disposto no art. 8º do Código de Processo Civil: 

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta precatória ao 

juízo da Comarca de Sinop-MT, a fim de realizar a perícia judicial para que 

seja constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na 

exordial e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída 

com os quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do 

Juízo, quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez 

permanente? II. Se há nexo de causalidade entre a invalidez permanente e 

o acidente automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de 

natureza total ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, 

qual o grau de invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo 

artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do 

diploma legal? Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003079-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003079-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se a ré no endereço encontrado. Ciência à 

autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043449-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LIMA DA PAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043449-21.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se a parte executada nos endereços 

encontrados. Ciência à exequente. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ERNA OST RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERMINIO PINTO NETO OAB - MT20829-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE ELISA BOSKOV DICKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021930-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 
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de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autor possui 

renda incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça 

gratuita e não colacionou nenhum documento que comprove que o valor 

por ele percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002740-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALEXANDRE LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002740-41.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se a parte executada nos endereços 

encontrados. Ciência à exequente. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036013-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UEDERSON TAISON POLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1036013-45.2018.8.11.0041 Decisão 

UEDERSON TAISON POLI propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de julho de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação 

infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a 

inclusão da seguradora Líder no polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por UEDERSON TAISON POLI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora 

Líder como representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. As partes estão devidamente representadas. Afastadas as 

preliminares arguidas em sede de contestação e inexistindo 

irregularidades a suprimir, declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido se a parte autora, em decorrência do acidente de trânsito 

ocorrido em 22 de julho de 2018, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, 

defiro a produção de prova pericial requerida por ambas as partes. 

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, 

com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 

de outubro, Bairro Popular, Nesta Capital, telefone: 65 9972-1818, 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na 

hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; 

e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o 

perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida por ambas as partes, 

esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a 

parte autora beneficiária da AJG, a perícia deverá ser paga integralmente 

pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar 

com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. Intime-se a ré para 

efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, 

bem como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, 

solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024751-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024751-64.2019.8.11.0041 SENTENÇA HELENO DA 

SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 

de janeiro de 2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

por ausência de documentos e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por HELENO DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 
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Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis que 

em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. Por 

fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que os números 

da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante 

foram informados na exordial, bem como juntados ao ID 20774496. Da 

mesma forma, o município e a Unidade da Federação onde ocorreu o 

sinistro foram devidamente informados na lavratura do boletim de 

ocorrência juntado ao ID 20774088. Quanto a alegação de ausência de 

informações sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT já firmou o 

entendimento de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca 

do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento  da  i nden i zação  (Súmu la  257 /STJ ) .  (N . U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda computada em 50% e no pé esquerdo computada 

em 25% (ID 27150348). Neste caso, para lesão em uma das mãos o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%. 

Para lesão de um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma, 25% de 

50% corresponde a 12,5%. Somando as lesões, tem-se o percentual total 

de 47,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 47,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por HELENO DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027225-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO VIEIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027225-08.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOAO 

PEDRO VIEIRA NEVES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 11 de maio de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por JOAO PEDRO VIEIRA NEVES 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao 

argumento de ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 
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requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda computada em 50% (ID 27218837). Neste caso, 

para lesão em uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% 

de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOAO PEDRO VIEIRA NEVES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027816-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027816-67.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

WELLINGTON SOUZA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 18 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por WELLINGTON SOUZA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 
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unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 50% e no 3º dedo da mão direita 

computada em 50% (ID 27223044). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% 

corresponde a 12,5%. Para lesão em qualquer dos dedos das mãos o 

percentual é de 10%, dessa forma, 50% de 10% corresponde a 5%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 17,50%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WELLINGTON 

SOUZA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007948-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Marinete da Silva Lara ajuizou ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, todos devidamente qualificados. A seguradora ré 

apresentou contestação (ID 10366387). A autora impugnou a contestação 

(ID 10917580). Decisão saneadora de ID 14901662 afastou as 

preliminares suscitadas e deferiu a produção da prova pericial médica, 

nomeando o perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello para a realização da perícia 

médica. O perito informou o não comparecimento do autor na perícia 

diversas vezes. Determinada a intimação pessoal da autora para 

comparecimento ao ato, as tentativas foram infrutíferas, não tendo o seu 

procurador justificado a ausência à perícia. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. A autora foi vítima de acidente automobilístico 14 de 

dezembro de 2014, e pretende receber a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente. Para fins de julgamento da ação de 

cobrança de DPVAT, deve o juízo respeitar a tabela de graduação do 

valor da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, 

para a apuração e comprovação de que a autora se tornou inválida em 

razão do acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. 

Tanto que o assunto já está sumulado pelo STJ 474: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Determinada a intimação pessoal 

da autora, a correspondência retornou com o campo “não existe o 

número” assinalado. Importante ressaltar que a correspondência de 

intimação enviada a autora foi encaminhada ao endereço constante na 

peça inicial, informado pela própria autora, presumindo-se válido, 

conforme disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Vejamos: “Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo 

nosso).” Ademais, é pacífico o entendimento de que cabe a parte autora 

manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como 

em relação ao Juízo. Nesse sentido o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS AGENDAMENTOS DE PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE – AUSÊNCIA DA PARTE 

– INTERNAÇÃO EM UNIDADE FILANTRÓPICA – IRRELEVÂNCIA – DATA DA 

INTERNAÇÃO POSTERIOR À ÚLTIMA DATA DESIGNADA PARA 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever da parte 

autora manter atualizado seu ENDEREÇO, tanto em relação ao seu 

advogado como em relação ao juízo. (N.U 0057481-24.2014.8.11.0041, 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Sem a realização da 

prova pericial, para a qual a autora foi intimada, mas não compareceu e 

não justificou sua ausência, não há prova de que em razão do acidente 

houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. 

Assim, a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência 

da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato 

constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo 

daquele. Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, conforme 

entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA 

QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À 

PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA 

– ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o 

apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos 

do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (TJMT, APELAÇÃO Nº 

22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015). 

E do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. Cobrança. 

Acidente de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de 

incapacidade permanente. Não comparecimento à perícia médica 

designada. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação 

dos argumentos anteriores. Pretensão ao reconhecimento da 

incapacidade com base nos laudos elaborados pelo IML trazidos com a 

petição inicial. Ausência de graduação da incapacidade. Necessidade de 

perícia médica. Autora que não comparece à perícia médica. Preclusão. 

Ausência de prova acerca do grau da incapacidade da autora. Ônus da 

prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu 

desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00264856320098260344 SP 0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: 
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Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2013) Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente sem resolução de mérito 

esta ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por Marinete da 

Silva Lara em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 

Quanto aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 

30% em favor do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para 

tanto, ser expedida certidão de crédito, eis que o seu pagamento é de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser o autor beneficiário 

da assistência judiciária gratuita. Devolva-se o numerário depositado nos 

autos à Seguradora. Expeça-se o alvará. Custas e despesas processuais 

pela autora, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Processo Número: 1037412-46.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037412-46.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de liminar porposta por 

Jussemara Barbalho de Cristo Souza em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas e representadas nos 

autos. Narra a autora que é cliente da ré por meio da Unidade 

Consumidora n.º 6/273672-6 e que nos meses de julho e agosto de 2017 

recebeu faturas nos valores de R$ 6,06 (seis reais e seis centavos) e R$ 

7,81 (sete reais e oitenta e um centavos), respectivamente, valores que 

se afiguram significativamente inferiores ao habitual. Aduz que para a sua 

surpresa, no mês de setembro de 2017 recebeu a fatura no valor de R$ 

910,00 (novecentos e dez reais), que se afigura exorbitante, pois não 

condiz com o consumo real. Afirma que buscou junto à ré uma explicação 

para o valor cobrado, mas não obteve resposta. Ao final, pugna pela 

concessão de medida liminar para que a ré se abstenha a efetuar o corte 

do fornecimento de energia elétrica de sua residência, bem como 

suspenda a cobrança do débito considerado indevido, sob pena de multa. 

No mérito, requer a declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos. 

Intimada, a autora emendou a inicial (id. 11379891). O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido (id. 14736299). Realizada a audiência 

de conciliação, as partes não chegaram à autocomposição (id. 16059267). 

Citada, a ré apresentou contestação, em que requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais e defendeu a regularidade da cobrança questionada, 

sob o argumento de que se trata de acúmulo de consumo, eis que nos 

meses de junho, julho e agosto de 2018, não foram realizadas as 

medições de consumo porque havia um impedimento de leitura no medidor, 

de maneira que a cobrança dos meses de abril e maio não foi realizada (id. 

1614728). Impugnação à contestação (id. 23320298). Instadas as partes a 

especificarem as provas a produzir, a ré requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 25093341), enquanto a autora requereu a produção 

de prova oral (id. 25500938). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c pedido de liminar porposta por 

Jussemara Barbalho de Cristo Souza em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Não vejo justificativa para produção de prova 

oral, eis desnecessária ao deslinde do feito. Ademais, o juiz é livre para 

deferir as provas que entende necessárias ao seu convencimento, nos 

termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil (artigo 

130, CPC/1973). Assim, indefiro o pedido de prova oral requerido pela 

autora e passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o 

art. 355, inc. I, e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de 

Processo Civil. A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, 

aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 

6º, inc. VIII, do CDC. A autora afirma que no mês de setembro de 2017 

recebeu a fatura no valor de R$910,00 (novecentos e dez reais), quantia 

que não condiz com o real consumo de energia elétrica de seu imóvel. 

Citada, a ré defendeu a regularidade da cobrança, diante do acúmulo de 

consumo, posto que nos meses de junho, julho e agosto não foram 

realizadas as medições de consumo porque havia um impedimento de 

leitura no medidor. Verifico dos documentos que acompanham a inicial que 

o imóvel da autora sempre consumiu uma média de 240 kWh a 330 kWh, 

consumo significativamente inferior ao aferido no mês contestado, qual 

seja, 1133 kWh (id. 11109466). De outro lado, a ré informou que houve 

acúmulo de consumo em razão de não ter efetuado corretamente a leitura 

nos meses anteriores aos contestados. Ora! Se a ré não efetuou a leitura 

regular do consumo, não pode a autora sofrer as consequências de sua 

omissão. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, 

conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não 

podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da 

sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

SUPERFATURAMENTO DE ENERGIA – ACÚMULO DE ENERGIA – SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA DE 

FORMA UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 

DEFESA – INCLUSÃO DE CONSUMO ANTERIOR AO MÊS FATURADO – 

AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA 

COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL 

DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Deve a concessionária fornecer corretamente o consumo do 

mês faturado, sendo indevida qualquer majoração sob o argumento de 

acúmulo de energia ante a suposta existência de irregularidades no relógio 

medidor. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é 

presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor, sem a 

inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

suspensão no fornecimento de energia ou qualquer outro tipo de 

exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao 

contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento 

extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão 

indenizatória, o que não se verifica no caso. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, 

Publicado no DJE 05/12/2018 - Negritei)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS 

– COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBLIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DO ALEGADO – VALOR INDEVIDO - INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA 

JURÍDICA NA SERASA POR COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO – ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OFENSA À HONRA 

OBJETIVA –– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO.1- Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de 

provar os fatos extintivos do direito do Autor é do Réu. Na hipótese, a 

concessionária de energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo 

que o serviço de fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, 

bem como justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de 

consumo, mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a 

veracidade de suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela 

do sistema interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos 

genéricos sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas 

não apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida 

como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas 

de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de 

cobrança indevida.2- Tratando-se de indenização por danos morais 

pleiteada por pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito 

efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. Ou seja, é preciso 
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demonstrar em juízo que seu nome e/ou sua reputação na praça foram 

prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. In casu, há 

provas de que a empresa Apelada sofreu abalo em sua honra objetiva 

perante a comunidade local a ponto de justificar a condenação pretendida, 

pois a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida na SERASA por dívida 

declarada indevida.3- Para fixar o valor da indenização decorrente de 

dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, 

punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em 

conta ainda a condição econômica das partes e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) apresenta-se condizente para compensar o constrangimento 

imposto à Apelada que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão 

restritivo do crédito. (N.U 0013073-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no 

DJE 26/06/2019 - Negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA 

PROVA – DOCUMENTO QUE ATESTA O VÍCIO EXISTENTE NO RELÓGIO 

MARCADOR DE ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE NO 

FORNECIMENTO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. Existindo 

documento nos autos que comprove o vício existente no relógio marcador 

de energia, há que se reconhecer a cobrança indevida quando os valores 

são diversos dos costumeiramente cobrados. Havendo cobrança indevida 

e corte no fornecimento de energia, o dano moral resta configurado. (Ap 

134281/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, 

Publicado no DJE 17/02/2017 - Negritei)” Ademais, a ré não apresentou 

qualquer elemento de prova hábil a demonstrar a regularidade da 

cobrança. Assim, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito 

discutido. Com relação aos danos morais, não vislumbro a sua ocorrência, 

eis que, no caso concreto, a ré não praticou qualquer conduta capaz de 

ensejar o dano moral, seja a suspensão indevida dos serviços ou a 

negativação indevida do nome da autora. No sentido de que a mera 

cobrança indevida por si só não enseja reparação por dano moral, é o 

recente entendimento: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO 

MORAL ARBITRADO NO VALOR DE R$6.000,00(seis mil reais) – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso 

interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados 

na inicial. Aduz a Recorrente que as cobranças realizadas são lícitas, 

posto que, a Autora possui mais de uma conta em seu nome, bem como 

esta deixou de adimplir com suas obrigações. Ausência de débitos 

inadimplidos, cobrança indevida certificada, entretanto, inexiste 

negativação, tampouco protesto em nome da parte Autora, sendo assim, 

dano moral não configurado. Sentença que merece reforma, para afastar 

a condenação em danos morais, mantendo-se inalterada no que tange a 

inexigibilidade dos débitos e contratação de supostas contas. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar o feito 

improcedente. (N.U 1001740-33.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019 – Negritei)” RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE AUTORA 

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA – AUSENCIA 

DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c 

pedido de danos morais. Em análise dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado a ocorrência de cobranças por débitos não contratados, no 

importe de R$ 11.144,94 (onze mi, cento e quarenta e quatro reais e 

noventa e quatro centavos), de forma que tal débito deve ser considerado 

indevido. No tocante ao dano moral, tenho que este não restou 

configurado, mormente quando a mera cobrança, por si só, não gera 

dever de indenizar.Com efeito, denota-se que a parte autora não fez 

prova de dano extrapatrimonial, tampouco que teve seu nome negativado 

em razão dos débitos aqui discutidos, não caracterizando, assim, o dano 

moral. Sentença mantida.Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007364-73.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019 - Negritei)” “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS 

ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 

– NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a 

título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”. Não havendo 

comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. 

Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. 

Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019 - Negritei)” RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA 

DE FATURA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO 

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A mera cobrança indevida de serviço de 

energia, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano 

moral. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, 

normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. 

(N.U 8010321-02.2016.8.11.0038, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, 

Publicado no DJE 12/04/2019 - Negritei)” A par dessas considerações, a 

improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais é medida que se impõe. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais c/c 

pedido de liminar porposta por Jussemara Barbalho de Cristo Souza em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A e DECLARO 

a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 910,00 

(novecentos e dez reais). Custas e despesas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §8º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014462-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança em que o autor, antes 

da citação, formulou pedido de desistência. Desta feita, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, todavia, fica a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade 

judiciária. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027253-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DA SILVA FURLANETO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027253-73.2019.8.11.0041 SENTENÇA LUCIMEIRE 

DA SILVA FURLANETO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 08 de abril de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por LUCIMEIRE DA SILVA FURLANETO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 27224511). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por LUCIMEIRE DA SILVA 

FURLANETO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035492-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES VALERIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035492-66.2019.8.11.0041 SENTENÇA THAMIRES 

VALERIANA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de fevereiro de 2019, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo/pendência 

documental, ausência de comprovante de residência em nome da autora e 

impugnação a justiça gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 
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impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

THAMIRES VALERIANA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a 

preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, eis que o documento é dispensável ao 

julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 27229553). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por THAMIRES 

VALERIANA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007062-07.2019.8.11.0041 SENTENÇA JEFFERSON 

JOAO DE ARRUDA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de setembro de 2018, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

JEFFERSON JOAO DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de 

falta de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis que 

em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 
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circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 27236070). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JEFFERSON JOAO DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007156-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007156-52.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDEMIR DO 

ESPIRITO SANTO FARIAS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de setembro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por EDEMIR DO ESPIRITO SANTO FARIAS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 27220397). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 
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proposta por EDEMIR DO ESPIRITO SANTO FARIAS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043093-60.2018.8.11.0041 SENTENÇA PATRICIA 

JOSE FERNANDES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 02 de agosto de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo/pendência documental, ausência 

de comprovante de residência em nome da autora e impugnação a justiça 

gratuita. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, 

o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 

ajuizada por PATRICIA JOSE FERNANDES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, eis que o documento 

é dispensável ao julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da 

assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a 

impugnante, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a 

sua hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

trânsito - atropelamento, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na mão esquerda computada em 50% (ID 27233666). Neste 

caso, para lesão em uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 

50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por PATRICIA JOSE FERNANDES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028185-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GONCALVES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028185-61.2019.8.11.0041 SENTENÇA AGUINALDO 

GONCALVES CARNEIRO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 07 de maio de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por AGUINALDO GONCALVES CARNEIRO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho esquerdo 

computada em 75% (ID 27217222). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por AGUINALDO GONCALVES 

CARNEIRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027883-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027883-32.2019.8.11.0041 SENTENÇA GILSILENE 

CABRAL DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, 

ausência de comprovante de residência em nome da autora, irregularidade 

na representação, incompetência territorial e impugnação a justiça gratuita. 

No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 
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trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, eis que o documento é 

dispensável ao julgamento da lide. Rejeito, ainda, a preliminar de 

irregularidade na representação, vez que da análise acurada dos autos 

verifica-se que a assinatura da autora no instrumento de procuração se 

assemelha a assinatura exarada em seus documentos pessoais, bem 

como, é semelhante a assinatura exarada no laudo de avaliação médica 

realizado perante a Central de Conciliação. Por fim, não há que se falar em 

incompetência territorial, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, 

“a” do CPC, a parte autora tem a discricionariedade de escolher o foro 

para a propositura da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. 

Quanto a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita 

deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte 

apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. 

Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das alegações, não trouxe 

quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a 

hipossuficiência da impugnada. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A ré sustenta ser indevida a indenização securitária ao argumento de que 

a vítima, proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio 

do seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 

13.7.92” (Súmula 257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 50% (ID 27231124). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. A autora postula, ainda, 

o ressarcimento de despesas suplementares no valor de R$ 166,90 (cento 

e sessenta e seis reais e noventa centavos). O artigo 5º da Lei n. 

6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Os documentos carreados pela autora, 

boletim ocorrência, histórico clinico e cupons fiscais (ID 21216540) me 

convencem de que foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetida a 

tratamento médico, como demonstram citados documentos. Os recibos 

acostados emitidos em nome da autora, demonstram que foi submetida ao 

procedimento médico lá descrito e cobrado. Sendo assim, a autora faz jus 

ao recebimento das despesas despendidas com o tratamento médico, 

porém, até o limite estabelecido em lei, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei 

n. 6.194/1974. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por GILSILENE CABRAL 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. b. a título de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, o montante de R$ 166,90 (cento e 

sessenta e seis reais e noventa centavos), devidamente corrigidos com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da 

data do seu efetivo desembolso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029028-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE BRECHINIER PANCERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029028-26.2019.8.11.0041 SENTENÇA GIOVANNE 

BRECHINIER PANCERA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de dezembro de 2018, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por GIOVANNE BRECHINIER PANCERA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 
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trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50%, na estrutura torácica computada em 25% e 

na estrutura crânio facial computada em 10% (ID 27278291). Neste caso, 

para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 

50% de 70% corresponde a 35%. Para lesão de órgãos e estruturas 

torácicas e crânio faciais o percentual é de 100%, dessa forma, 35% 

(25% estrutura torácica + 10% estrutura crânio facial) de 100% 

corresponde a 35%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

70%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 70% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por GIOVANNE BRECHINIER PANCERA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026086-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA SCHEFFER ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026086-21.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSICLEIA 

SCHEFFER ROCHA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 13 de dezembro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo e arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

JOSICLEIA SCHEFFER ROCHA em face de BRADESCO SEGUROS S/A. 

Retifique-se a autuação fazendo constar no polo passivo da demanda a 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé direito computada em 25% (ID 27232742). Neste caso, para 

lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 50% 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 
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pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOSICLEIA 

SCHEFFER ROCHA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028822-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ARAUJO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028822-12.2019.8.11.0041 SENTENÇA JAQUELINE 

DE ARAUJO MACHADO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 28 de outubro de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por JAQUELINE DE ARAUJO MACHADO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 27278851). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JAQUELINE DE ARAUJO 

MACHADO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028795-29.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALESSANDRO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028795-29.2019.8.11.0041 SENTENÇA RODRIGO 

ALESSANDRO ROCHA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 10 de abril de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, ausência de comprovante de 

residência em nome do autor e impugnação a justiça gratuita. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por 

RODRIGO ALESSANDRO ROCHA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a 

preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, eis que o documento é dispensável ao 

julgamento da lide. Quanto a impugnação ao benefício da assistência 

judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, 

eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua 

hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua vez, apesar das 

alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a 

fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho direito computada em 50% (ID 

27296343). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. A parte autora pugna, também, pela 

condenação da ré a indenização por dano moral sustentando ter sofrido 

prejuízos. É certo que o dano moral em alguns casos pode ser presumido. 

Neste, é evidente que não. Para a condenação de alguém ao pagamento 

de dano moral são necessários os pressupostos da responsabilidade civil: 

o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de 

personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa humana, 

intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por RODRIGO ALESSANDRO ROCHA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000257-72.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 
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julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011571-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERNANDES CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011571-78.2019.8.11.0041 SENTENÇA GONCALO 

FERNANDES CORTEZ propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de outubro de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a 

improcedência do pedido de complementação ante a pretensão já 

satisfeita administrativamente, sustenta a necessidade da realização da 

prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

GONCALO FERNANDES CORTEZ em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a discordância do autor quanto aos 

termos do laudo pericial, o mesmo se limitou tão somente a manifestar sua 

discordância, deixando, contudo, de impugnar especificamente cada ponto 

dos quais discorda. Em análise detida dos autos, verifica-se que o autor 

sofreu acidente automobilístico em 22 de outubro de 2018, conforme 

certidão de ocorrência de ID 18810649. Entretanto, a perícia oficial 

demonstra que a parte autora não possui qualquer perda de mobilidade 

e/ou lesão capaz de configurar invalidez parcial ou total permanente 

decorrente do acidente narrado na exordial, eis que o perito médico em 

sua avaliação concluiu que a autora possui "disfunções apenas 

temporárias". Ante o exposto, não resta demonstrado que a parte autora 

possui qualquer incapacidade permanente decorrente do acidente, 

conforme afirmado pelo expert. Dessa forma, a improcedência do pedido 

de indenização de seguro obrigatório DPVAT é medida que se impõe. 

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ OU 

INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de 

invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária 

pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT 

se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 

3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao 

responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em 

razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou 

enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou 

função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de 

prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de 

sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização 

prevista na Lei n. 6.194/74.” (Ag 62575/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os 

pedidos da ação proposta por GONCALO FERNANDES CORTEZ em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031914-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031914-95.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção. É o 

relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de sentença, como 

me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a 

satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par 

disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019864-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA TEREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019864-71.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ALINE 

APARECIDA TEREZA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 19757736). 

Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. (ID 23756767) 

Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor 
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devidamente intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060158-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANE ALVES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060158-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDEVANE 

ALVES LEITE, brasileira, solteira, portadora do CI/RG n° 13046152-00 

SSP-BA e do CPF n° 011.972.525-84, propôs ação de restauração de 

registro civil. Argumenta que ao solicitar uma 2° via de sua certidão de 

nascimento junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e 

Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Mirangaba/BA, foi informada 

de que nada consta naqueles arquivos quanto ao documento. Assim, 

requer a procedência dos pedidos iniciais para que seja determinada a 

restauração da sua certidão de nascimento. A inicial veio instruída com 

diversos documentos, recebida sob o ID 27815481. O Ministério Publico se 

manifestou favorável ao deferimento dos pedidos da autora. (ID 

29433778) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Como visto do relatório, trata-se de ação de restauração de registro civil 

proposta por Edevane Alves Leite. A Lei de Registro Públicos (Lei 

6015/73) em seu artigo 50 estabelece: “Art. 50. Todo nascimento que 

ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, (...).” (grifei) O 

Dr. Jáder Lúcio de Lima Pessoa, em sua tese de discorre sobre a 

importância do registro de nascimento para um individuo: “O registro civil 

de nascimento é um dos primeiros passos em direção à dignidade humana 

e à cidadania. O registro é um direito inerente à pessoa humana de ser 

reconhecida, pelo Estado e pela sociedade, como sujeito de direitos e 

obrigações, com um nome, uma filiação, uma história única de vida, e não 

como mais uma simples estatística nos bancos de dados governamentais. 

Para Regina Fernandes, “de importância e relevância imensuráveis, o 

registro de nascimento dá início à história jurídica de cada pessoa, 

significando o marco inicial para o exercício pleno da cidadania"[1] (grifei) 

Como visto, é inerente à pessoa humana ter o seu registro civil de 

nascimento, sendo um dever do Estado viabilizar e facilitar os meios a fim 

de garantir tal direito. Nos presentes autos, a autora foi devidamente 

registrada, contudo, não se tem noticia dos arquivos. Os registros 

deveriam ter sido arquivados e mantidos em segurança pelo Tabelião, 

conforme determina o art. 24 a 26 da lei 6015/73. Vejamos: “Art. 24. Os 

oficiais devem manter em segurança, permanentemente, os livros e 

documentos e respondem pela sua ordem e conservação. Art. 25. Os 

papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório 

mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, 

facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução 

autorizados em lei. Art. 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do 

cartório ali permanecerão indefinidamente.” Conforme informações 

prestadas pela Oficial do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito 

Judiciário de Nuguaçu, Mirangaba/BA, não existe em seus arquivos 

informações quanto ao registro de nascimento da autora (id. 27491273). A 

deficiência acima relatada não pode prejudicar a autora, pois não pode 

permanecer sem o seu registro de nascimento, devido ao erro cometido. O 

art. 109 da Lei 6015/73 prescreve: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” (grifei) 

Os documentos juntados aos autos são robustos para comprovar que a 

autora foi registrada, tanto que emitida sua Cédula de Identidade junto ao 

Estado da Bahia. Trata-se, aqui, portanto, de uma restauração de registro 

público. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assim tem decidido: 

“PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE 

NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE 

CASAMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ 

PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II - Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela Apelada. III - O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109 da Lei 6.015/73, é o de 

jurisdição voluntária, nos quais o magistrado pode optar em não aderir ao 

princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso concreto, 

a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, do CPC. 

IV - Submeter a Recorrida a rigorismos formais quando instrui os autos 

com a documentação capaz de permitir a existência de registro anterior, 

viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a negar-lhe 

existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm direito V 

Apelação improvida. (TJ-AM - APL: 00016239720128040000 AM 

0001623-97.2012.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 09/09/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/09/2013)” (grifei) APELAÇAO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

LEGALIDADE ESTRITA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Sendo de jurisdição voluntária o procedimento, não está 

vinculado o Juiz, ao decidir, aos ditames estritos da lei, podendo adotar 

solução que lhe pareça mais adequada e oportuna, como deixa claro o art. 

1.109 do CPC. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Civel, 

38090051970, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2012, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2012) "APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 

ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PROVA 

ROBUSTA. NECESSIDADE. - O pedido de retificação de registro civil 

trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sendo que, uma das 

características da jurisdição voluntária é a inocorrência de coisa julgada 

material. - Para que seja procedida a alteração ou o acréscimo de dados 

no registro público, é necessário prova robusta da informação que se 

pretende inserir ou do erro que se pretende afastar." (AC nº 

1.0153.08.078841-4/001, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 

18/8/2009) As informações prestadas pela Oficial do Registro Civil e 

Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Nuguaçu, Mirangaba/BA, bem 

como os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise 

e procedência dos pedidos da autora. Com estas considerações e 

fundamentos, julgo procedente o pedido inicial, e determino a restauração 

da certidão de nascimento da autora, a qual deverá ser lavrada em livro 

próprio tendo como base as cópias de ID 27491275, fazendo constar no 

campo “observações” o termo, livro e folhas da antiga certidão. Em 

consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC. Expeça-se o competente mandado ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de 

Mirangaba/BA, para que seja realizada a restauração da certidão de 

nascimento da autora, devendo remeter uma via a este juízo, para ser 

entregue a autora, e uma cópia para ser arquivada com os presentes 

autos. Custas suspensas, eis que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita (ID 27815481). Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas 

de praxe. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito [1] 

PESSOA, Jáder Lúcio de Lima, REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO: direito 

fundamental e pressuposto para o exercício da cidadania. Brasil, 

1 9 8 8 - 2 0 0 6 .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/JaderLucioLimaPess

oa.pdf
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Processo n. 1023809-37.2016 SENTENÇA Norberto Albino Maffessoni 

propôs ação de manutenção de planos de saúde com pedido de tutela 

antecipada contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, 

aduzindo que mantém vínculo contratual de prestação de serviços 

médicos com a ré há mais de 20 anos – planos empresariais, mesmo após 

a sua aposentadoria, porém, em que pese não tenha sido notificado, 

tomou conhecimento informal da rescisão. Narra a inicial que o autor, ao 

se aposentar e se desligar da empresa empregadora, foi informado do seu 

direito em continuar com o plano de saúde e de seus dependentes, desde 

que arcasse com o pagamento integral das mensalidades. Aduz que 

procurou a ré e manifestou o interesse em continuar com o contrato, se 

comprometendo em pagar o valor integral das mensalidades. Todavia, 

tomou conhecimento de que seu plano de saúde seria encerrado em 

30/11/2016 e, por essa razão, procurou informações junto a ré, sendo-lhe 

dito que ele havia contribuído somente três anos antes de se aposentar e 

que a lei o obrigava em estender o seu plano atual por igual período, 

devendo a partir de aí o cliente realizar um novo plano com valores 

diferentes, caso queira continuar com os benefícios. Observa que o seu 

plano foi modificado em 2013, resultando em um novo contrato e que a 

modificação se deu entre a empresa empregadora do autor e a ré. Salienta 

que em todo o período não solicitou qualquer alteração no “tipo” do 

contrato, em especial nos anos de 2009 e 2013. Alega que além da idade 

avançada, faz tratamento de saúde periódico e que necessita do 

restabelecimento do plano de saúde para o acompanhamento médico 

especializado. Igualmente, discorre que o cancelamento dos contratos de 

plano de saúde feito unilateralmente pela ré e baseando-se apenas no 

último contrato para contagem dos anos de contribuição antes da sua 

aposentadoria é ilegal, pois desconsiderou os outros 17 anos de 

contribuição. Requereu o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a 

ré reestabeleça os contratos de plano de saúde. No mérito, tornar 

definitiva a tutela antecipada deferida consistente na obrigação de fazer e 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a 

ser arbitrado pelo juízo. Após a emenda, a inicial foi recebida, sendo 

concedido os benefícios da justiça gratuita ao autor, bem como a tutela de 

urgência para manutenção do plano. (ID 4794629). Citada e intimada, a ré 

se habilitou nos autos, informou o cumprimento da tutela deferida e a 

interposição de recurso de agravo de instrumento. O agravo de 

instrumento interposto pela ré não foi conhecido (ID 5615046). A audiência 

de conciliação foi infrutífera. Em contestação, a ré defende que o autor, 

quando empregado, contribuiu para o plano coletivo PREM.EMP PREMIUM 

EMRPESARIAL 300 USR a, por por 03 (três) anos e 07 (sete) meses, e lhe 

foi garantido, bem como aos seus dependentes, permanecerem 

assegurados por igual período. Argumenta que o autor foi devidamente 

notificado da rescisão e a impossibilidade da manutenção do plano como 

pretendido. Por fim, alega que não praticou ato ilícito que autorize a sua 

condenação em dano moral e pede a improcedência dos pedidos iniciais 

(ID 6782061). O autor impugnou a contestação (ID 12669682). Intimados, a 

ré aduziu não ter provas a produzir. O autor pediu a oitiva de testemunhas 

(ID 14982028 e 15232438). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, 

inciso VII do Novo Código de Processo Civil, passo a apreciar este 

processo, eis que pertence a Meta 02-CNJ e trata de interesse de um 

idoso. O feito prescinde de produção de outras provas, portanto, 

considerando que a questão de mérito é exclusivamente de direito, 

promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do Código 

de Processo Civil. Nesse sentido: “52184929 - PLANO DE SAÚDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COBERTURA DE 

TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA 

TRATAMENTO DE CÂNCER. AVASTIN DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA 

E Á SAÚDE. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. Pode o magistrado proceder ao 

julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela Lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes.[...].” (TJMT; 

APL 157462/2013; Capital; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha; Julg. 02/04/2014; DJMT 10/04/2014; Pág. 35). A relação 

existente entre as partes é de consumo, o que determina a inversão do 

ônus da prova, bem como que as normas contratuais devem ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor. ” Consta nos autos que o autor é beneficiário 

dos serviços ofertados pela ré há mais de vinte anos, eis que na condição 

de trabalhador possuía plano de saúde empresarial, no qual contribuía 

parcialmente com as mensalidades. Noticia também que o autor se 

aposentou no ano de 2013 e que optou por permanecer com o plano de 

saúde empresarial para ele e seus dependentes, arcando com a 

integralidade da mensalidade. Esse fato, ser o autor beneficiário do plano 

de saúde há mais de quinze anos é certo, pois como se constata da 

“posição cadastral”, o autor se beneficia do plano de saúde ofertado pela 

ré desde outubro de 1997. Portanto, quando o autor se aposentou, em 

2013, já havia vinculo há mais de quinze anos. O que a ré defende é que 

somente nos últimos três anos e sete meses o autor contribuiu com plano 

coletivo PREM.EMP PREMIUM EMRPESARIAL 300 USR, entendendo, assim, 

que somente por igual período o benefício após a aposentadoria seria 

dispensado. Como se vê, a ré desconsiderou todos os anos anteriores 

que o autor contribuiu com o plano de saúde. O art. 31 da Lei n. 

9.656/1998 que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à 

saúde, estabelece: “Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de 

vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o 

direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de 

trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” Por sua vez, o art. 

23 da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS. Art. 23. No caso de 

oferecimento de plano privado de assistência à saúde pelo empregador 

mediante a contratação sucessiva de mais de uma operadora, serão 

considerados, para fins de aplicação dos direitos previstos no art. 30 e 31 

da Lei nº 9.656, de 1998, os períodos de contribuição do ex-empregado 

demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado decorrentes da 

contratação do empregador com as várias operadoras. Parágrafo único. O 

disposto no caput somente se aplica aos contratos da cadeia de 

sucessão contratual que tenham sido celebrados após 1º de janeiro de 

1999 ou tenham sido adaptados à Lei nº 9.656, de 1998. Sobre o tema, 

Maury Ângelo Bottesini e Mauro Conti Machado comentam: “Quem tiver 

contribuído por 10 anos para um ou alguns planos de saúde enquanto 

trabalhou já não pode ser mais descartado – a expressão é grosseira mas 

é exata – pela operadora do plano de saúde a que estiver vinculado. Não 

é essencial que seja o único plano, de uma única operadora por 10 anos. 

Basta a prova de que houve contribuição para planos sucessivos, tenha 

ou não havido interrupções, por 10 anos ou mais, para ter assegurado o 

direito de manter-se filiado, pagando integralmente o custo do serviço ou 

do seguro, essa a condição indispensável para a manutenção do direito. 

Os dependentes e agregados do aposentado também continuam com 

direito à cobertura, desde que mantenham essa condição de dependente 

ou agregado.” (In Lei dos planos e seguros de saúde : comentada e 

anotada artigo por artigo. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo. 2003, 

p. 219/220. Negrito não constante do original). Portanto, a ré não pode 

simplesmente ignorar os mais de quinze anos de contribuição do autor, 

pois os documentos carreados na inicial não deixam dúvidas que o autor 

contribuiu sucessivamente para o benefício do plano de saúde para si e 

seus dependentes. Logo, a manutenção do plano de saúde deve ser 

deferida, de acordo com a jurisprudência vigente: 81590683 - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento da tutela antecipada. 

Inconformismo. Acolhimento parcial. Autor aposentado que pretende ser 

mantido com seus dependentes no plano de saúde ao qual aderiu em 

razão do vínculo empregatício. Legislação em vigor que determina a 

manutenção do aposentado no plano de saúde, após dez anos de 

contribuição, nas mesmas condições de que gozava na vigência do 

contrato de trabalho, desde que assuma a integralidade das prestações 

mensais. Inteligência do art. 31 da Lei nº 9.656/98. Preenchimento dos 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Fixação do prêmio 

mensal que corresponderá ao valor que era pago pelo autor somado ao 

valor da parte cabente à ex-empregadora. Decisão reformada. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; AI 2030718-48.2020.8.26.0000; Ac. 

13463253; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.L. 

Mônaco da Silva; Julg. 15/12/2011; DJESP 17/04/2020; Pág. 1862) 

81573845 - APELAÇÃO. Plano de saúde coletivo. Autor aposentado. 
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Aposentado que contribuiu para o plano por mais de 21 anos. 

Possibilidade de acúmulo de período em caso de contratação sucessiva 

de operadoras. Art. 23 da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS. 

Autor que preenche os requisitos do artigo 31 da Lei nº 9.656/98, devendo 

ser mantido no plano de saúde por tempo indeterminado e nas mesmas 

condições que os ativos, sem direito à manutenção do valor da 

mensalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 

1035422-20.2017.8.26.0100; Ac. 13434314; São Paulo; Sexta Câmara de 

Direito Privado; Relª Desª Cristina Medina Mogioni; Julg. 26/03/2020; DJESP 

13/04/2020; Pág. 1540) A rescisão do plano de saúde do autor, idoso e 

aposentado, no momento em que mais precisa do serviço pelo qual 

contribuiu por mais de 15 anos, gera dano moral, não se tratando de mero 

aborrecimento, impondo a condenação da ré ao pagamento de 

indenização. Nessa linha de raciocínio: 62684290 - APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO 

EX-EMPREGADO APOSENTADO, EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

Aposentado que contribuiu para o plano de saúde por mais de dez anos, 

em decorrência do vínculo empregatício, tem direito a manutenção no plano 

sem limitação temporal, desde que assuma o pagamento integral das 

mensalidades. Inteligência do artigo 31 da Lei nº 9656/98. Distinguishing 

entre a hipótese dos autos e a tese, firmada em sede de Recurso Especial 

(RESP 1708204/SP tema 989). Dano moral configurado. Verba 

indenizatória, fixada em quantia proporcional e razoável. Honorários 

advocatícios, bem fixados. Desprovimento dos recursos. Majoração dos 

honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, §§1º e 11, do CPC/15). 

(TJRJ; APL 0001784-47.2018.8.19.0205; Rio de Janeiro; Sexta Câmara 

Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 18/02/2020; Pág. 

342) Em casos desta natureza, o julgador deve considerar as 

circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização 

corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, 

materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência. O ressarcimento 

pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal 

causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. 

Dessa forma a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o 

recebe e as condições de quem paga. Levando em conta a extensão dos 

danos sofridos e a situação econômica das partes, arbitro o dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC, julgo procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de 

manutenção de planos de saúde com pedido de tutela antecipada proposta 

por Norberto Albino Maffessoni contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico para confirma a liminar deferida, a fim de que a ré 

mantenha o plano de saúde, devendo o autor pagar a integralidade da 

contraprestação. Condeno a ré, ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) à título de dano moral, com juros de mora de 1% ao mês a partir 

da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % do valor 

da condenação. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023714-07.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação monitória de cobrança proposta por Sebastião David Reinaldo Rosa 

em desfavor de R M Benevenuto de Sousa – ME (Casa de Carne & 

Mercearia São Matheus) e Rubia Mara Benevuto de Souza. De acordo com 

o narrado na inicial, o autor é credor do réu da quantia originária que 

totaliza R$ 10.859,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e nove reais), 

representada pelos cheques n. 0044, n. 0047, n. 0050, n. 0052 e n. 0060, 

datados de 16/01/2012, 02/02/2012, 06/02/2012, 20/12/2011 e 16/01/2012, 

nos valores de R$ 2.094,00 (dois mil e noventa e quatro reais) cada. Aduz 

que foram várias as tentativas de recebimento amigável da dívida, no 

entanto, todas infrutíferas, não lhe restando outra alternativa que não o 

ajuizamento da presente ação monitória. Requer a expedição de mandado 

de citação e pagamento da quantia de R$ 24.787,39 (vinte e quatro mil 

setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), no prazo de 15 

dias, sob pena de converter o título em judicial. Foi determinada a citação 

dos réus para pagamento do débito e concedido os benefícios da Justiça 

Gratuita ao autor (ID 4830445). Citados, os réus apresentaram embargos 

monitórios em que requereram a improcedência dos pedidos, sob o 

argumento de que, em que pese a dívida no valor de R$ 24.787,39, 

embasada nos títulos colacionados aos autos, o embargado possui débito 

junto à embargante no montante de R$ 36.186,27, sendo que referido 

débito seria abatido através de entregas diárias de mercadorias, mediante 

assinatura de notas. Defendem ser necessário a compensação dos 

valores. Sustentam, ainda, que para correção do débito deve ser 

observado o índice INPC/IBGE, no entanto, o embargado utilizou o índice 

IGPM. Requereram a designação de audiência de tentativa de conciliação 

(ID 8179680). Impugnação aos embargos (ID 11452138). Realizada 

audiência de conciliação, a partes não se compuseram (ID 13665296). 

Intimados para especificação de provas, o embargado/autor requereu o 

julgamento antecipado do feito (ID 28059317). Os embargantes/réus não 

se manifestaram (ID 28786034). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de os embargos 

monitórios serem rejeitados liminarmente na hipótese de o embargante não 

observar o que dispõe a regra do § 2º, artigo 702. Vejamos: “Art. 702. 

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. 

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação 

como defesa no procedimento comum. § 2º Quando o réu alegar que o 

autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato 

o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado da dívida. § 3º Não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, 

se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os 

embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação 

de excesso. § 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da 

decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. § 

5º O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 

(quinze) dias. § 6º Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo 

vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. § 7º A critério do 

juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, 

constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à 

parcela incontroversa. § 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em 

observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial , no que for 

cabível. § 9º Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os 

embargos. § 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta 

indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até 

dez por cento sobre o valor da causa. § 11. O juiz condenará o réu que de 

má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 

dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.” In casu, 

afirmam os embargantes que o valor apontado pelo embargado não 

corresponde à realidade, eis que entre as partes foi realizado um acordo 

para abatimento de uma dívida no valor de R$ 36.186,27 que o embargado 

possui junto aos embargantes. Em que pese a afirmação dos 

embargantes, estes deixam de apontar qual o valor devido pelo 

embargado, já que não negam a existência de uma dívida, e sequer 

apresentam demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Ao deixar 

de apontar o valor que entende devido e juntar o demonstrativo atualizado 

da dívida, os embargantes deram causa ao indeferimento liminar do 

embargos (artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC/2015) Infere-se dos autos que os 

embargantes/réus emitiram em favor do autor os cheques n. 000044, n. 

000050, n. 000052, n. 000047 e n. 000060, no valor total de R$ 10.859,00 

(dez mil oitocentos e cinquenta e nove reais). O artigo 700, caput, do 

Código de Processo Civil/2015, estabelece como requisito para propositura 

da ação monitória, a apresentação de qualquer documento escrito que 

comprove a relação negocial e que forneça ao juiz certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Ao discorrer sobre o 

assunto, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero 

comentam: “... A exigência de prova escrita, portanto, nada tem a ver com 
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a instituição de um procedimento semelhante ao do mandado de 

segurança, em que se exige direito líquido e certo e não se aceita a 

produção de prova diferente da documental. Ora, quando não se admite 

prova diversa da documental, o autor deve produzir prova capaz de 

demonstrar o fato constitutivo do direito. Contudo, quando se exige prova 

escrita como requisito da ação monitória, considera-se apenas que o 

devedor, diante de tal prova, poderá não apresentar embargos, permitindo 

ao credor um acesso mais rápido à execução forçada. A prova escrita 

não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a 

prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito 

afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de 

probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de 

prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só 

demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, 

como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que 

o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um 

direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao 

juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. 

Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que 

sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o 

fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia 

probatória – e que não constitua título executivo.” (Código de Processo 

Civil: comentado artigo por artigo. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 948) Acerca da possibilidade de 

reconhecimento de um documento como sendo prova escrita sem eficácia 

de título executivo: “Qualquer documento escrito que não se revista das 

características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, 

como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta 

confirmando aprovação do valor do orçamento e a execução dos 

serviços; d) carta agradecendo ao destinatário empréstimo em dinheiro 

(Bermudes. Reforma, p. 172); e) telegrama; f) fax; g) duplicata sem aceite 

protestada; h) documento eletrônico sem eficácia executiva.” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 

11. ed. rev. ampl. e atual. até 17.2.2010. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 1291 - Negritei) Assim, nos termos do artigo 702, §§ 2º 

e 3º do CPC, rejeito os embargos monitórios e constituo de pleno direito em 

título executivo judicial os cheques números n. 000044, n. 000050, n. 

000052, n. 000047 e n. 000060, Banco Santander acostados com a inicial. 

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento da cada título e acrescido de juros de 1% a partir da citação 

(artigo 405, CC). Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na 

Parte Especial do CPC, Livro I, Título II, Capítulo III (cumprimento de 

sentença). Condeno os réus/embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC/2015. Expeça-se o necessário. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024937-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))
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JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO SA (REU)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024937-58.2017.811.0041 SENTENÇA O Sindicato 

do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Mato 

Grosso (SICOFARMA) ajuizou ação consignação em pagamento com 

pedido de reparação civil por retenção ilegal de mercadorias para 

recebimento de faturas “supostamente” em aberto c/c pedido de liminar 

liberação mercadorias em desfavor de Braspress Transportes Urgentes 

Ltda. e Banco Bradesco S/A, todos qualificados e representados nos 

autos. Relata a inicial que o autor se trata de uma entidade sindical sem 

fins lucrativos, que representa o ramo varejista de produtos farmacêuticos 

em Mato Grosso, sendo que um dos serviços oferecidos a seus 

associados é a entrega da revista ABC Farma, que traz o caderno de 

preço dos medicamentos. Para cumprir com sua obrigação, adquire os 

periódicos em São Paulo e contrata os serviços de transportes da 

Braspress para trazê-los até Cuiabá, isto tudo antes do dia 10 de cada 

mês, pois é nesta data que outra transportadora recolhe as revistas para 

distribuí-las no interior do estado. Informa que a transportadora ré está 

retendo ilegal e arbitrariamente sua carga, sob alegação de que há um 

boleto de cobrança de transporte anterior “em aberto”. Assim, foi 

notificada a sobre a retenção e avisada que, caso não haja o pagamento 

do boleto anterior, a mercadoria irá permanecer retida e terá que pagar 

taxas de pátio e ou, ainda, ver a mercadoria expropriada para pagar a 

suposta dívida. Sustenta que a alegada dívida em aberto, trata-se do 

boleto cujo vencimento estava previsto para 23/06/2017, no valor de R$ 

196,51. Contudo, no dia 03/07/2017, ao receber aviso de cobrança, pediu 

para atualizarem o boleto para pagamento no dia seguinte. O pedido foi 

aceito e realizado pela transportadora e no dia 04/07/2017 efetuou o 

pagamento da dívida. Portanto, já tendo sido o débito pago, não há razões 

para a ré continuar retendo sua mercadoria. No entanto, ao encaminhar o 

comprovante de pagamento para a transportadora ré, a mesma afirma não 

ter recebido e que ocorreu erro sistêmico no Banco Bradesco. Este, por 

sua vez, informou que houve estorno do pagamento, em virtude de erro na 

atualização do valor do boleto. Informou o banco, ainda, que o valor não 

foi estornado para a conta do sindicato devido à dificuldade na 

identificação da agência. Alega que os incansáveis telefonemas a fim de 

resolver o impasse foram todos em vão, haja vista o jogo de “empurra, 

empurra” perpetrado pela parte ré. Devido à retenção ilegal da mercadoria, 

não foi possível despachá-la a tempo, culminando na desistência de vários 

lojistas associados, afetando a credibilidade do Sindicato, uma vez que as 

reclamações ouvidas foram desde falta de compromisso até palavras de 

baixo calão. Requer a concessão de medida liminar em tutela de urgência 

inaudita altera pars ab initio, para que seja autorizada a consignação em 

juízo do valor de R$ 196,51, relativo ao débito prorrogado e quitado em 

04/07/2017, o qual foi estornado indevidamente pelo Banco Bradesco, 

ordenando ainda à transportadora ré Braspress que libere e mande 

entregar sua mercadoria, retida ilegal e arbitrariamente, sob pena de multa 

pecuniária. Ao final, requer a procedência dos pedidos para confirmar a 

liminar e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização 

por danos morais, em valor equivalente a 20 salários mínimos. A liminar foi 

concedida (Id 9429502). Realizada audiência de conciliação, a tentativa 

restou infrutífera (Id 10675600). O Banco Bradesco ofertou contestação 

arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não 

possui nenhuma relação jurídica com o autor. Quanto ao mérito, aduz que 

não contribuiu para os fatos narrados na inicial, sendo que todo o 

transtorno poderia ter sido evitado pela transportadora ré, haja vista que o 

autor lhe encaminhou o comprovante de pagamento. Defende a 

inexistência de conduta capaz de ensejar o dever de reparação civil e 

pede a improcedência dos pedidos (Id 10940573). A transportadora 

Braspress Transportes Urgentes Ltda. também apresentou contestação, 

na qual defende que o erro foi proveniente do sistema do Banco 

Bradesco, que não atualizou o valor da dívida para ser paga no dia 

04/07/2017, ocasionando o estorno e indicando falta de pagamento. 

Afirma que o atraso no pagamento foi causado pelo autor, sendo assim, é 

sua a culpa exclusiva por todos os fatos descritos. Por fim, defende ser 

lícita a retenção de mercadoria para a quitação de débitos. Pede a 

improcedência dos pedidos (Id 10969846). Impugnação à contestação (Id 

11112489). Intimados sobre a produção de provas, nenhuma das partes 

manifestou interesse. A transportadora ré apenas requereu o resguardo 

de contraprovas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. 

Decido. Por oportunidade da contestação, o réu arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva alegando não ter qualquer responsabilidade sobre os 

fatos descritos na inicial. A relação existente entre as partes é de 

consumo e de acordo com o parágrafo único, do artigo 7º, c/c com o §1º, 

do artigo 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de 

um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pelos danos 

causados ao consumidor. Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. A lide comporta julgamento antecipado, eis que in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois verifico que há nos autos elementos de convicção 
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suficientes para que a sentença seja proferida. Passo, então, a decidir a 

causa, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Infere-se dos autos que o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos do Estado de Mato Grosso (SICOFARMA) mantinha relação 

jurídica de transporte com a Braspress Transportes Urgentes Ltda., em 

que esta trazia, com frequência, revistas de São Paulo para Cuiabá, a 

pedido do autor. Chegando à Capital, o autor contratava outra 

transportadora para levar os periódicos até o interior do estado e 

distribuí-las aos lojistas associados. Extrai-se das narrativas dos fatos e 

documentos apresentados, que no mês de junho a transportadora ré fez o 

serviço de frete para o autor e, para pagamento, foi emitido boleto de 

cobrança no valor de R$ 196,51, com vencimento agendado para 

23/06/2017. O autor não efetuou o pagamento na data combinada. 

Todavia, em 03/07/2017 solicitou por e-mail a atualização do boleto e o seu 

envio. A transportadora ré atendeu a solicitação encaminhando, no dia 

seguinte, o boleto para o adimplemento da obrigação. Assim, o autor 

realizou o pagamento do novo boleto recebido, no Banco Bradesco em 

04/07/2017. Todavia, referido pagamento não foi concretizado pelo Banco 

Bradesco porque não houve a atualização do débito para pagamento no 

dia 04/07/2017, tendo sido mantido o valor original de R$ 196,51. Ocorre 

que o autor não ficou sabendo da não concretização da operação de 

pagamento, haja vista que o banco não estornou o valor para sua conta 

corrente alegando falha na identificação da agência. Desta feita, todo o 

imbróglio somente foi descoberto quando a transportadora ré informou a 

retenção da mercadoria em virtude de falta de pagamento de boleto 

anterior. De acordo com o artigo 751 c/c artigo 644 do Código Civil, é 

possível à transportadora reter a mercadoria quando ocorrer falta de 

pagamento do frete. Entretanto, não é este o caso dos autos, haja vista 

que o autor havia sim efetivado o pagamento, com boleto fornecido pela 

credora. Ademais, conforme constam dos e-mails trocados entre os 

prepostos das partes, é possível perceber que mesmo após o autor ter 

encaminhado o comprovante de pagamento e o equívoco ter sido 

identificado, a transportadora ré insistiu em reter a mercadoria, somente a 

liberando depois de intimada para cumprimento da liminar. À par destas 

considerações, resta claro que a retenção em questão foi indevida e 

arbitrária, pois, em que pese confessar o erro sistêmico quando da 

atualização do débito, a ré permaneceu retendo a mercadoria, o que 

causou evidentes transtornos ao autor perante seus associados. Resta, 

portanto, evidente a falha na prestação dos serviços por parte dos réus 

que, além de emitirem boleto de pagamento com valor desatualizado, 

reteram indevidamente a mercadoria. Tais transtornos superam o mero 

aborrecimento e ensejam o dever de reparação civil, uma vez que a 

credibilidade do sindicato certamente foi atingida perante seus 

associados. Importante mencionar que a responsabilidade da parte ré é 

objetiva e independe de culpa (art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor). O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que 

causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in 

verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em complemento, o artigo 927 do 

Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, 

em especial quando a atividade do causador importar em risco para os 

direitos do outro, como é o presente caso. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Considerando que os 

transtornos ocasionados atingiram a credibilidade do autor perante os 

seus associados, possível a condenação dos réus ao pagamento de 

indenização por danos morais. A Súmula 227 do Superior Tribunal de 

Justiça diz “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Em atenção a esse 

entendimento, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS – DANO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA NO 

MERCADO – INDENIZAÇÃO DEVE REPARAR A DOR MORAL E 

APRESENTAR FORÇA PEDAGÓGICA - CORREÇÃO MONETÁRIA (STJ, 

SÚMULA Nº 362) – JUROS DE MORA (STJ, SÚMULA Nº 362) – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos 

morais (STJ, Súmula n° 227), contudo, exige-se a prova material de que o 

ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, por exemplo, 

prova de que o nome e/ou a reputação da empresa foram prejudicados, ou 

ainda, que sofreu restrição de crédito, etc. 2. A indenização por dano 

moral deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor 

moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do 

atributo da efetividade. 3. A correção monetária do valor da indenização 

do dano moral incide desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362). 

4. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula nº 54).5. O arbitramento da 

verba honorária deve observar o princípio da proporcionalidade, e seguir o 

critério da apreciação eqüitativa (CPC, art. 20, §4º), pois, embora o 

sistema deplore o excesso injustificável, não autoriza a fixação de valores 

ínfimos e irrisórios.” (Ap 149525/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

06/05/2015) Restando patente a obrigação dos réus em reparar os danos 

moralmente causados ao autor, deve o quantum indenizatório atentar aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os 

critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do 

desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o 

enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo 

o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes 

os pedidos formulados pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(SICOFARMA) para CONFIRMAR a liminar e CONDENAR os réus, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença. Custas e despesas processuais pelos réus, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035423-34.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA ajuizou ação declaratória em desfavor 

de BANCO DAYCOVAL S/A, em que o autor pediu a desistência do feito 

antes do recebimento da inicial(ID 29567600). Assim, nos termos do art. 

200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelo autor, se 

devido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004291-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004291-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. ANA 

MARIA DE CAMPOS ajuizou ação revisional em desfavor de BRDU SPE 
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SAO MATEUS LTDA. e antes da citação, requereu a desistência do feito 

(ID 29482733). Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, 

homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008161-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LEITE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008161-75.2020.8.11.0041 Vistos e etc. 

ANDRESSA LEITE FARIA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor 

de IUNI EDUCACIONAL S/A., tendo formulado pedido de desistência do 

feito antes da citação da ré(ID 29721003). Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004095-86.2019.8.11.0041 SENTENÇA GABRIEL 

PAZ DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de julho de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a retificação do polo ativo e arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de adequação do 

valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por GABRIEL 

PAZ DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Retifique-se a autuação fazendo constar no polo ativo da demanda 

GABRIEL PAZ DA SILVA. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma 

vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé esquerdo computada em 50% (ID 27221467). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 50% de 

50% corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por GABRIEL PAZ DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029125-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MATIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029125-26.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

CLAUDIO MATIAS DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 10 de fevereiro de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, irregularidade na representação e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por JOSE CLAUDIO MATIAS DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de vício na representação, eis que 

da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração se assemelha com a assinatura exarada em 

seus documentos pessoais, bem como é semelhante a assinatura exarada 

no laudo de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% (ID 27275464). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOSE CLAUDIO MATIAS DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028792-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028792-74.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

MAURICIO DOS SANTOS NETO propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais 

em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização referente 

ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi 

vítima de acidente automobilístico em 23 de junho de 2017, o que resultou 

na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 
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preliminares de necessidade de adequação do valor da causa e falta de 

interesse de agir pelo pagamento administrativo. No mérito, defende a 

improcedência do pedido de complementação ante o pagamento 

proporcional ao dano corporal sofrido e sustenta a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSE MAURICIO DOS 

SANTOS NETO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA. Preliminares Rejeito a preliminar de carência da ação 

pela falta de interesse de agir sob o argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor. Igualmente, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 50% (ID 27269463). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz 

jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos) referente ao sinistro ocorrido em 

23/06/2017. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por JOSE MAURICIO DOS SANTOS 

NETO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034734-24.2018.8.11.0041 SENTENÇA ALLISON 

CRISTTIAN FRANCA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 25 de julho de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ALLISON 

CRISTTIAN FRANCA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 
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saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo computada em 50% 

(ID 27287841). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ALLISON CRISTTIAN FRANCA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028818-72.2019.8.11.0041 SENTENÇA ROSANA 

CRISTINA MORAIS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 15 de maio de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia por ausência de documentos 

e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por 

ROSANA CRISTINA MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta 

de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de 

documentos, haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA 

de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente 

de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente 

para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma 

vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 

(N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, 

Publicado no DJE 06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela autora 

é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que fora 

lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, 

descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. Em que pese 

a discordância da autora quanto aos termos do laudo pericial, esta se 

limitou tão somente a manifestar sua discordância, sem, contudo, impugnar 

especificamente os pontos do laudo dos quais discorda. Ademais, a 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, especialista em ortopedia e traumatologia, e com a 

anuência das partes. A perícia concluiu que a parte autora possui lesão 

no ombro direito computada em 25% (ID 14368615). Neste caso, para a 

perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 25% 
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de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ROSANA 

CRISTINA MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028777-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028777-08.2019.8.11.0041 SENTENÇA FLAVIO 

ALVES DE JESUS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de novembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de necessidade de adequação 

do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por FLAVIO 

ALVES DE JESUS em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

tese de inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre 

nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 10% (ID 27295628). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 10% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por FLAVIO ALVES DE JESUS em face de SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 135 de 921



Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036645-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036645-37.2019.8.11.0041 SENTENÇA CICERA 

VICENTE DA SILVA propôs ação de cobrança de diferença de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de novembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pelo pagamento administrativo. No mérito, defende a 

improcedência do pedido de complementação ante o pagamento 

proporcional ao dano corporal sofrido e sustenta a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por CICERA VICENTE DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir sob o argumento de que já 

realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 75% e na estrutura pélvica computada em 10% (ID 

27323573). Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%. Para lesão na 

estrutura pélvica o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

62,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 62,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. No caso, a autora recebeu administrativamente 

a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). Portanto, 

abatendo a quantia recebida a autora faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) 

referente ao sinistro ocorrido em 15/11/2018. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por CICERA VICENTE DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037455-12.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANA KELEN 

SALES DO NASCIMENTO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 25 de junho de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por ANA KELEN SALES DO 

NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse 

de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 
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seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 27327223). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por ANA KELEN SALES DO 

NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028436-79.2019.8.11.0041 SENTENÇA DANIELLA 

CRISTINA VALENCA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de fevereiro de 2019, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

DANIELLA CRISTINA VALENCA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 
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meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo direito computada em 10% (ID 27355979). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 10% de 25% corresponde a 2,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 2,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por DANIELLA CRISTINA VALENCA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028235-87.2019.8.11.0041 SENTENÇA ADRIANO 

CELINO DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de dezembro de 2017, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de 

adequação do valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ADRIANO CELINO DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que a parte autora não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a 

tese de inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre 

nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo direito e no tornozelo esquerdo, ambas computadas em 

75% (ID 27356984). Neste caso, para a perda de mobilidade do tornozelo 

o percentual é de 25%. Dessa forma, 150% (75% tornozelo direito + 75% 

tornozelo esquerdo) de 25% corresponde a 37,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 37,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ADRIANO CELINO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 
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R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029663-07.2019.8.11.0041 SENTENÇA DINAMARIA 

SOUZA BORGES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 01 de junho de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por DINAMARIA SOUZA BORGES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé esquerdo computada em 25% (ID 27396639). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 

50% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DINAMARIA 

SOUZA BORGES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029601-64.2019.8.11.0041 SENTENÇA LOURENCO 

FERREIRA DOS PASSOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 07 de abril de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por LOURENCO FERREIRA DOS PASSOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas 

ao consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a tese de 

inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 75% (ID 27397894). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LOURENCO FERREIRA DOS PASSOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030256-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANDREI CARRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RECONVINDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030256-36.2019.8.11.0041 SENTENÇA WAGNER 

ANDREI CARRE propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de maio de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por WAGNER ANDREI CARRE em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 
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dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 75% (ID 27398618). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por WAGNER 

ANDREI CARRE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029713-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029713-33.2019.8.11.0041 SENTENÇA WILLIS 

RIBEIRO propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 

de maio de 2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial e 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por WILLIS 

RIBEIRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, eis que 

da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração se assemelha a assinatura exarada em seu 

documento pessoal, bem como é semelhante a assinatura exarada no 

laudo de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação, 

oportunidade em que o autor se fez presente nas instalações do Fórum. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 
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exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé direito computada em 50% (ID 27500163). Neste caso, para 

lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 50% de 50% 

corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por WILLIS RIBEIRO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036404-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036404-34.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória movida por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 

LTDA em desfavor de LABORATORIO SANTA ROSA S.A. O feito teve 

regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos 

do acordo para homologação (ID 15725194). É o relatório. Decido. As 

partes informaram que entabularam acordo extrajudicial, colacionando nos 

autos para homologação. Apesar de o réu não estar representada nos 

autos, não verifico no acordo entabulado nenhuma vicio que impeça a 

homologação. Em atenção ao princípio da cooperação constante no artigo 

6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida que se impõe, 

independentemente da existência de procuração do patrono nos autos. 

Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a validação 

do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada mencionando 

acerca da imprescindibilidade da representação do causídico. Nesse 

sentido tem sido o entendimento dos Tribunais. Veja-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.Nos termos 

do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa sobre 

direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não depende 

da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo de 

origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes desta 

Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- (grifei) APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - 

VALIDADE TRANSAÇÃO.A representação do executado por advogado 

não é requisito de validade do acordo firmado na execução. Hipótese em 

que as partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial de 

caráter privado. Transação homologada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017- 

grifei) Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo por sentença o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas remanescdente. Honorários na forma pactuada. Após trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039906-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039906-10.2019.8.11.0041 SENTENÇA FABIOLA 

RIBEIRO DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de junho de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

por requerimento administrativo com pendência documental. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 142 de 921



necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por FABIOLA RIBEIRO DOS SANTOS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte 

autora não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório 

via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 25% (ID 28627439). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 25% de 70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por FABIOLA RIBEIRO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028898-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO TADEU DA CRUZ OAB - RO3569 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028898-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional movida por SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA - EPP em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, 

já qualificados nos autos. As partes se compuseram nos autos da 

execução em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Porto Velho, oportunidade 

em que concordaram com a desistência desta revisonal.(ID 18143451). 

Assim, homologo a desistência do processo e extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas 

remanescentes pela autora e honorários na forma pactuada. Tendo as 

partes desistido do prazo recursal, arquive-se com baixa na distribuição. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023105-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023105-53.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que o exequente requer a extinção do 

feito em razão da quitação da obrigação. O executado não foi citado. É o 

relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

o cumprimento da obrigação nos termos do art. 924, II do CPC. Eventuais 

custas remanescentes, pelo exequente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039943-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039943-37.2019.8.11.0041 SENTENÇA MATEUS 

SOUZA SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 
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obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência 

documental. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por MATEUS SOUZA 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda ao argumento de ilegitimidade processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho esquerdo computada em 25% 

(ID 28631795). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 6,25%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

6,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. O autor 

postula, ainda, o ressarcimento de despesas suplementares no valor de 

R$ 180,00 (cento e oitenta reais). O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Os documentos carreados pelo autor, boletim ocorrência, histórico clinico 

e nota fiscal me convencem de que foi vítima de acidente de trânsito, 

sendo submetido a tratamento médico, como demonstram citados 

documentos. O recibo acostado ao ID 23803025, emitido em nome do 

autor, demonstra que foi submetido ao procedimento médico lá descrito e 

cobrado. Sendo assim, a parte autora faz jus ao recebimento das 

despesas despendidas com o tratamento médico, porém, até o limite 

estabelecido em lei, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MATEUS SOUZA 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso. b. a título de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, o montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 

devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017049-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA OAB - 691.585.761-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017049-38.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por Aime Correa Alves da 

Silva, representada por sua genitora Simone Aparecida Correa de Oliveira 

em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, todas qualificadas e 

representadas nos autos. Narra a autora que foi convidada, juntamente 

com sua família, para o casamento de um ente familiar que aconteceria em 

07/02/2015, em Maringá/PR. Assim, para comparecer ao evento, adquiriu 

passagens em valor total de R$ 1.003,16 (mil e três reais e dezesseis 

centavos). A ida de Cuiabá/MT para Maringá/PR estava marcada para 

06/02/2015. Contudo, para sua surpresa, após fazer o check-in e 

aguardar por horas, foi informada de que o voo estava cancelado, por 

motivo de manutenção de aeronave. Aduz que não foi informada com 

antecedência acerca da manutenção em questão, que a ré não a colocou 

em outro voo por outra companhia aérea, bem como que sua família teve o 

gasto de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não pode presenciar o 

evento familiar. Além da frustação dos danos materiais, afirma que a 

situação descrita lhe trouxe dissabores, eis que não pode participar de 

festividades junto aos seus familiares do Paraná em razão da desídia da 

ré. Diante disso, pugna pela condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Com a inicial, vieram os documentos. Intimada, a autora emendou a inicial 

(ID. 9238179). A inicial foi recebida e designada audiência de conciliação 

(ID. 12183615). Realizada a audiência de conciliação, as partes não 

chegaram à autocomposição (ID. 14050032). A ré ofertou contestação, em 
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que defende que o cancelamento do voo da autora ocorreu em razão de 

manutenção não programada da aeronave, bem como que ela foi 

reacomodada no próximo voo disponível com destino a Maringá, o qual 

também foi cancelado devido a más condições meteorológicas. Por fim, 

sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e pede a 

improcedência dos pedidos iniciais (ID. 14145605). Impugnação à 

contestação (ID. 14859163). Instadas a especificarem as provas que 

pretendem produzir, a autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 

21488828), enquanto a ré nada manifestou. O Ministério Público 

apresentou o seu parecer (ID. 31315688). Os autos vieram conclusos 

para a sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do 

relatório, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

Aime Correa Alves da Silva, representada por sua genitora Simone 

Aparecida Correa de Oliveira em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

S/A. Inexistindo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. Infere-se dos autos que, em razão da 

cerimônia de casamento de um ente familiar, a ser realizada em 

07/02/2015, em Maringá/PR, a autora, juntamente com sua família, adquiriu 

passagens aéreas para viajar para Maringá, com saída de Cuiabá/MT no 

dia 06/02/2015 às 16h05min e chegada às 20h10min. Ocorre que, ao 

chegar ao aeroporto, após realizar o check-in e aguardar o embarque, o 

grupo foi informado de que o voo havia sido cancelado. Além disso, não 

foi reacomodado em voo de outra companhia aérea. Assim, a autora aduz 

que perdeu as festividades de casamento de seu ente familiar. De outro 

lado, por oportunidade da contestação, a ré alegou que o cancelamento do 

voo em questão foi inevitável, eis que se deu em razão de manutenção 

não programada da aeronave, bem como que a autora foi reacomodada 

em outro voo, que também foi cancelado, devido a más condições 

meteorológicas. Aduziu, ainda, que disponibilizou voucher alimentação, 

acomodação em hotel e reacomodação para o próximo voo disponível no 

dia seguinte, mas a autora e sua família optaram pelo cancelamento 

integral das reservas. De início, é necessário destacar que a relação 

apresentada nos autos é consumerista, cabendo a aplicação de todas as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do referido codex. 

A par disto, a responsabilidade da ré é objetiva e independe de culpa, 

sendo certo que o fato de a aeronave ter apresentado problemas técnicos 

e necessitar de reparos em nada altera a responsabilidade da ré junto ao 

consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da 

responsabilidade pelo fato do produto e do serviço dispõe claramente 

acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços. Assim, o 

cancelamento do voo, ainda que por motivos técnicos, não retira da ré a 

responsabilidade de reparação. Ademais, embora defenda que o atraso 

ocorreu por esta razão, não comprovou as suas alegações. Nesse 

contexto, urge destacar o que dispõe o art. 14 do CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo do seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. [...] § 3º 

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Não existiu no caso em testilha nenhuma 

causa excludente da responsabilidade da ré, haja vista que o argumento 

utilizado, de manutenção não programada, não afasta a sua 

responsabilidade objetiva em face dos danos sofridos pela consumidora. 

Os atrasos e cancelamentos de voos em razão de necessidade de 

manutenção e reparos em aeronaves são relativamente previsíveis e 

decorrem do risco da atividade da transportadora aérea, pelo que não se 

enquadram como caso fortuito externo, conforme ensina o professor 

Orlando Celso da Silva Neto ensina: “Pode-se dizer que fortuito interno, 

que não exclui a responsabilidade do fornecedor, é aquele fato que se 

encontra associado, dentro de certo grau de previsibilidade, à atividade 

desempenhada pelo prestador de serviço. Vale transcrever, por sua 

clareza, trecho do voto do TJSP, em significativo caso: 5.3 – O fato de 

terceiro só é considerado excludente de responsabilidade quando e 

porque rompe o nexo de causalidade entre o agente e o dano sofrido pela 

vítima. Por outras palavras, é preciso que o fato de terceiro destrua a 

relação jurídica de consumo. É o que aconteceria se o dano proviesse de 

uma força externa, inteiramente desligada das relações e interesses das 

partes, como um bombardeio por forças inimigas, um ato do príncipe, um 

terremoto, uma força irresistível e desligada do ambiente operacional da 

empresa. O fato de terceiro alegado pelos apelantes prende-se 

diretamente ao funcionamento do shopping. A construção já estava finda 

havia mais de um ano, e o gás sempre foi elemento essencial à vida 

normal do estabelecimento.” (Silva Neto, Orlando Celso da. Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor – Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 297) 

A efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos. Com efeito, à 

hipótese em questão aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, 

razão pela qual, segundo inteligência do já transcrito art. 14 do CDC, 

eventuais danos causados ao consumidor devem ser respondidos de 

forma objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado nos autos através dos documentos 

juntados pela autora, já que o cancelamento do voo é fato incontroverso. 

Não obstante, o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, que garante ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos” certamente deve ser 

aplicado ao caso em questão. Acerca do presente contexto fático, é 

pertinente mencionar que, por oportunidade do julgamento do REsp Nº 

1.796.716 – MG, o Superior Tribunal de Justiça recentemente adotou o 

entendimento de que o atraso ou cancelamento de voo não configura o 

dano moral presumido, restando caracterizado o direito à indenização 

apenas quando restar comprovado o fato extraordinário a ensejar o dano 

moral indenizável. Eis a ementa do aludido julgado: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, 

tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/08/2019) É o caso dos autos, em que restou 

devidamente comprovada, por meio do convite de casamento e demais 

documentos acostados à inicial, a situação excepcional a ensejar o direito 

ora pleiteado, eis que o cancelamento do voo resultou na perda da 

oportunidade da autora de presenciar a cerimônia de casamente de seus 

entes queridos. Ora, tal fato, indiscutivelmente, gerou o dano de caráter 

extrapatrimonial. Aliás, embora tenha defendido que ofereceu à autora a 

alternativa de novo embarque em outro voo, a ré deixou de demonstrar o 
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alegado, de forma que, não se verifica, na espécie, o atendimento às 

particularidades elencadas pelo STJ no aludido julgado, tais como a 

prestação de informações claras e precisas acerca do cancelamento, 

bem como a oferta de alternativas para melhor atender aos passageiros. 

Em outras palavras, resta claro nos autos a falha na prestação dos 

serviços pela empresa ré, devendo esta ressarcir os danos morais 

decorrentes de sua responsabilidade, eis que os transtornos causados 

ultrapassam de forma significativa o limite do mero aborrecimento pois, 

como visto, a conduta adotada resultou na perda da oportunidade da 

autora de se reunir com seus familiares para prestigiar a cerimônia de 

casamento de entes queridos. Com efeito, considerando que o quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora, fixo o dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação de indenização por 

danos morais proposta por Aime Correa Alves da Silva em face de Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S/A e condeno a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da 

data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Custas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do NCPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012850-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANASA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALBUQUERQUE OAB - SP142993 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES PINHEIRO CONFECCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012488-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MIGUEL ACOSTA SOARES OAB - SP187584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017788-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER LACERDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MED GENERICO LTDA - ME (REU)

MARIO MARCIO GONCALVES NASCIMENTO (REU)

IVANIZE CANAZUE ALVES NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

A parte autora, pede a justiça gratuita, porém não comprova nos autos a 

impossibilidade de arcar com as despesas de ingresso. Desta feita, 

determino seja ela intimada para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo ou cumprida a providência, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017704-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

das custas e das despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017821-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010762-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARMO DE SOUZA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Arquive-se o processo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020245-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIETE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE RUBENS DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017773-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. O. C. (REU)

 

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c 

Repetição de Débito” proposta por RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 

qualificada nos autos, em face do BANCO OLE BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, por meio da qual alega a autora que ao retirar o seu holerite da 

pensão por morte, constatou a existência de dois contratos de 

empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito que não 

foram contratados. Diz que, ao ter acesso ao referido contrato, percebeu 

flagrante diferença de grafia das assinaturas, dando a impressão de que 

foi copiada digitalmente e colada no contrato, portanto, falsificada, o que 

ensejou o ajuizamento de Ação de Produção Antecipada de Provas, que 

tramitou neste Juízo, registrada sob o n. 1001559-68.2020.8.11.0041, mas 

o banco réu manteve-se inerte. Requer, a título de tutela de urgência, seja 

oficiado ao réu para que se abstenha de lançar mensalmente os valores 

referentes ao suposto empréstimo consignado na modalidade RDC. Foram 

anexados documentos. Considerando que a parte autora não trouxe com 

a inicial a cópia do contrato bancário objeto da consignação, conforme 

afirmado, determino seja regularizado o impasse com a anexação de tal 

documento no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos 

para análise do pedido liminar, ficando, desde já, deferida a gratuidade da 

justiça, nos moldes requeridos. Cumpra-se e intime-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036964-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REU)

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (REU)

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento 

imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente 

imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a 

direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos 

interesses da justiça. Cuiabá, 24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017821-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047859-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA AIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046856-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL MAURO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019629-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE CARVALHO ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060122-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA BORDONE LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004793-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a diligência do oficial de justiça e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de abril de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048101-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA GOSSN GASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047290-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA PAVINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se dos autos que, após várias tentativas frustradas de penhora “on 

line” com o intuito de garantir o tratamento Home Care deferido em caráter 

liminar, a parte autora requer penhora sobre os imóveis identificados na 

página 544, como forma de garantir o pagamento do tratamento domiciliar. 

Em que pese inexistir sentença transitada em julgado, e, levando-se em 

conta a impossibilidade de cumprimento decisão judicial por conta do 

encerramento das atividades da empresa ré, assim informado por esta 

nos autos, pois segundo afirma, entrou em processo de liquidação e que, 

quando esta for decretada, todos os contratos serão rescindidos e as 

ações judiciais suspensas (p. 507), o que dificultará a cobertura do 

tratamento, defiro o pedido, ordenando seja realizada penhora sobre os 

referidos imóveis, expedindo-se, para tanto, carta precatória à Comarca 

de Joinville/SC. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030786-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MAYCON NUNES DE CASTILHO (AUTOR(A))

I. V. N. D. A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023439-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CMP CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX SUNNDER ALVES ANTUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050739-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERILIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

24 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015236-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que se 

manifestem sobre o laudo pericial e requeiram o que entenderem de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 de abril de 2020, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050659-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005304-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 24 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1014802-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENY FERNANDA CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

A autora objetiva a produção antecipada de prova, consistente em 

disponibilização do registro de gravação de ligações telefônicas, 

fundamentada no inciso III, do art. 381, do CPC, sob o argumento único de 

que o pedido foi negado pela ré, sem, contudo, relatar os fatos e 

fundamentos (art. 319, III, CPC) que ensejaram o pedido ou mesmo a 

natureza da ação que pretende justificar ou evitar. Por essa razão, 

determino seja ela intimada para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial 

nesse sentido, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017761-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO RODRIUGES DE OLIVERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

ANTONINA MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA OAB - 314.518.101-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Tutela Antecipada” proposta por JERÔNIMO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, representado por ANTONINA MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA, 

ambos qualificados nos autos, em face de UNIMED COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO e de EMPRESA QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S/A, 

pessoas jurídicas de direito privado, igualmente qualificadas, por meio da 

qual a parte autora alega, em síntese, que contratou plano de saúde com a 

primeira ré com descontos mensais dos valores em seu holerite, conforme 

atestam os inclusos documentos. Esclarece que está acometido de 

doença crônica degenerativa progressiva e irreversível que o impede de 

exercer seus direitos e deveres da vida civil, sendo, por isso, 

representado por terceiro, nos termos da curatela definitiva em anexo. 

Argumenta que apresenta diagnóstico de Alzheimer, disfagia, 

hipotiroidismo, cardiopatia coronária com infarto agudo do miocárdio em 

2011, neoplasia de próstata tratada em 2006, hiperplasia da próstata e 

bexiga de esforço e, ainda, em estado mental de confusão, apático, não 

verbaliza, eupneico em ar ambiente, recebe dieta por gastrostomia e 

evacuação em fralda, utiliza bomba de infusão para dieta, aspirador de 

secreções e aparelho de inalação, todos de uso diário (documentos 

anexos). Afirma que, diante desse quadro, e tendo em vista a 

impossibilidade de permanecer internado em rede hospitalar, devido o 

risco de contágio de outras doenças, foi prescrito o tratamento domiciliar 

via "home care" pelo médico geriatra e gerontologista, Dr. Daniel Figueiredo 

e Silva (CRM/MT 4899). Diz que, apesar da necessidade de atendimento 

domiciliar com atenção 24 h por dia, a prestadora de serviços Qualific, 

segunda ré, vem fazendo ameaças de suspensão do atendimento integral, 

com a justificativa de que o atendimento SAD – Serviço de Atenção 

Domiciliar não faz parte das garantias contratuais oferecidas no plano de 

saúde da primeira ré, tampouco previsto na Lei n. 9.656/98. Requer, a título 

de tutela provisória de urgência, seja determinada a manutenção do 

atendimento domiciliar integral, com atendimento de um técnico em 

enfermagem 24 h por dia. Foram anexados documentos. É o relatório. 

Decido. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, no quão se exige a presença de probabilidade do direito e 

do receio de dano no curso do processo. Os documentos trazidos com a 

inicial demonstram a gravidade do quadro de saúde da parte autora e do 

risco em receber tratamento em unidade hospitalar, bem como a urgente 

necessidade de tratamento assistencial para a residência do paciente 

embasada por relatório médico. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem se posicionado a respeito da matéria: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE - PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE – 

SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, 

TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – 

COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL 

DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – 

ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso 

Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em 

razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de 

que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de 

cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, 

se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem 

compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi 

categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas 

ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, 

traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do 

tratamento home care com cuidados permanentes por equipe 

multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação 

domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as 

partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se 

necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da 

operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível 

o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da 

condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo 

que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento 

da autora.” (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 22.11.2019 – DJe 

28.11.2019 – destaquei). Como se vê, ainda que se admita a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do 

tratamento assistencial domiciliar – Home-Care, uma vez que devem ser 

propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

do beneficiário, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de 

dano também é inconteste, dado o risco de contrair doenças contagiosas 

em unidade hospitalar, cumprindo ressaltar que, além do mais, não há 

risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque nada obsta 

que, posteriormente, se o caso, a empresa ré receba pelo tratamento 

oferecido. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar às requeridas que seja mentido o atendimento 

domiciliar integral no paciente/autor, também de um técnico de enfermagem 

24 h por dia, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 60 dias, a contar do decurso do prazo de 24 

h da intimação desta decisão. Defiro a gratuidade nos moldes requeridos 

(art. 98, CPC). Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11.8.2020, às 8h, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 1 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017807-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA DE MARCHI OAB - PR98595 (ADVOGADO(A))

FELIPE DE MARCHI OAB - PR98473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Danos Morais” proposta LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO, qualificado nos 

autos, em face de VIVO S/A, pessoa jurídica de direito privado, também 

qualificada, por meio da qual a parte autora afirma que a partir do ano de 

2015 a ré passou a lhe enviar boletos com valores exorbitantes em 

relação à linha telefônica (66) 99925-3494, o que gerou conflito entre as 

partes, prolongando-se a inconsistência por longo período, até que, em 

12.2.2020, como forma de resolver o impasse, a ré lhe fez uma proposta 

de quitação da dívida, enviando-lhe, para tanto, um boleto no valor de R$ 
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494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais). Afirma que o boleto foi 

pago na mesma data (12.2.2020), acreditando, assim, que tivesse 

resolvido o problema. Contudo, para sua surpresa, diz que o seu nome foi 

negativado perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, trazendo-lhe 

prejuízos de toda ordem. Requer, a título de tutela provisória de urgência, 

que a ré seja compelida a retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. 

Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como se vê, 

está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo 

Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão 

da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Observa-se 

dos documentos trazidos com a peça primeira, que o boleto enviado pela 

Operadora Vivo ao autor no valor de R$ 496,15 (quatrocentos e noventa e 

seis reais e quinze centavos) refere-se, mesmo, à quitação do débito, 

assim se inferindo da parte superior do documento anexado na página 39, 

onde se lê “2ª via boleto de regularização de dívida”, também se 

verificando na comunicação anexada na página seguinte, onde se lê 

“Segue anexo o boleto do seu acordo Vivo Móvel...” Logo, a negativação 

do nome do autor por conta do débito objeto do acordo que foi quitado pelo 

consumidor, mostra-se ilegal, evidenciando-se a probabilidade do direito 

arguido e a manifesta potencialidade de dano decorrente do próprio ato de 

negativação. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada para determinar à ré que retire o nome do autor dos 

órgãos de restrição quanto ao débito aqui discutido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, até decisão final deste processo, sob pena de multa diária, que ora 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, a 

contar do decurso de 72h da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, 

cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 11.8.2020, às 8h30min, Sala 1, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017685-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação Revisional de Tarifa c/c Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar” intentada por JOADIL 

MARCELINO DA SILVA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, por meio da qual a parte autora alega que no mês de abril 

de 2019 recebeu uma cobrança no valor de R$ 9.463,76 (nove mil, 

quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) referente 

a recuperação de consumo de energia elétrica, mas não pode adimplir a 

obrigação, tendo, por isso, sido interrompido o fornecimento dos serviços 

de sua unidade consumidora e, desde então, encontra-se sem energia 

elétrica. Esclarece que recentemente tentou negociar o débito, sendo 

informado de que atualmente a dívida soma-se R$ 12.103,46 (doze mil, 

cento e três reais e quarenta e seis centavos), conforme atestam os 

inclusos prints, e que a religação da energia está condicionada ao 

pagamento de uma entrada de R$ 6.071,51 (seis mil, setenta e um reais e 

cinquenta e um centavos), mais três parcelas iguais e sucessivas do 

restante. Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja determinada 

à concessionária de energia o imediato restabelecimento dos serviços, 

com apoio em vários documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão 

da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala 

da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, 

faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A 

documentação trazida com a petição inicial demonstra que a parte autora 

encontra-se inadimplente com a ré no valor de R$ 12.103,46 (doze mil, 

cento e três reais e quarenta e seis centavos), decorrentes de débitos de 

vários meses em atraso, dentre eles o de recuperação do consumo de 

energia, por suposto desvio fraudulento de energia elétrica na unidade 

consumidora, constatada por funcionários da Energisa. Conforme 

estabelecido no REsp 1.412.433/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJe 28.9.2018): "Na hipótese de débito estrito de recuperação de 

consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, 

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço 

de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo 

inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 

(noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado 

o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem 

prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários 

de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 

(noventa) dias de retroação" Na mesma linha de raciocínio a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 

DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – 

INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Por conseguinte e à luz do princípio da 

razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – 

como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas 

pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor 

atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos 

débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, 

sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 

1412433/RS).(TJMT – Apelação Cível 00026544520178110013 – Rel. Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 

30.1.2019 – DJe 1.2.2019 – destaquei). Na hipótese vertente, a dívida 

refere-se a recuperação de consumo e a outros débitos desde o ano de 

2017, o que ultrapassa, em muito, os 90 (noventa) dias permitidos, em 

flagrante ilegalidade, residindo, nisso, a probabilidade do direito da parte 

autora, bem como o perigo de dano, decorrente da própria ausência do 

serviço essencial de energia elétrica. Registre-se também que não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que nada 

impede que a concessionária de energia elétrica receba a dívida, caso 

seja revertido o quadro durante a instrução do feito. Diante do exposto, 

defiro o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar à ré que 

restabeleça imediatamente os serviços de energia elétrica na unidade 

consumidora n. 6/230646-2, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, a contar do decurso 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação desta decisão. 

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 11.8.2020, às 9h, Sala 1, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado da requerente e da 

requerida ao referido ato processual será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC) 
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Ficam as partes cientes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhadas de advogados. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036964-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REU)

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (REU)

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 22888608-05.2019.811.0041 – PJE Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis Requerente: FIFS Administrações e Participações 

Requeridos: Cururu Comunicações e Cultura Ltda – ME, Acelina Falcão 

Pereira Marques e João Otávio Pereira Marques FIFS ADMINISTRAÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, propôs Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis 

e pedido de tutela de urgência em face de CURURU COMUNICAÇÕES E 

CULTURA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, ACELINA 

FALCÃO PEREIRA MARQUES e JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES, 

pessoas físicas devidamente qualificadas nos autos, por meio da qual 

alega, em síntese, ser proprietária de um imóvel comercial situado na Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 504, Bairro Popular, Cuiabá-MT, CEP 

78.045-350, que foi locado para fins comerciais por meio de contrato 

firmado em 1º de junho de 2014. Afirma que o contrato passou a correr 

por prazo indeterminado a partir de 7 de junho de 2019 sem que fosse 

confeccionado um novo termo entre as partes, em virtude do fato de a 

inadimplência ser recorrente, motivo pelo qual enviou notificação para 

desocupação do imóvel ao final do contrato. Salienta que o último débito 

em atraso foi o de 7 de agosto de 2019, tendo os aluguéis de R$ 6.600,00, 

cumulados com multa e juros chegado ao valor de R$ 49.508,00 (em 

verdade R$ 48.508,00), sem acrescer os honorários contratuais. 

Esclarece que, para instruir este feito e a fim de deixar o inquilino e o 

fiador cientes da dívida, foi realizada notificação há mais de 30 dias; que o 

valor atual dos aluguéis é de R$ 6.600,00, que deve ser pago até o dia 20 

de cada mês, pena de multa de 10% e juros de 1% ao mês, conforme 

cláusula quinta. Fundamenta o seu pedido no art. 5º c/c o art. 9º, III, e com 

base no art. 23, I, e nos artigos 56, parágrafo único, 57, 59 e 62, I e VI, 

todos da Lei de Locações. Em sede de tutela provisória de urgência, pede 

o despejo imediato, e, ao final, a procedência, para decretar rescindido o 

contrato de locação com fixação de prazo de desocupação voluntária do 

imóvel locado e condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e 

os que se vencerem, mais multa equivalente a 3 aluguéis, conforme 

cláusula terceira, além das verbas de sucumbência. Junta documentos. O 

pedido de tutela de urgência foi indeferido, designando-se audiência de 

conciliação e ordenando-se a citação dos réus. Não houve acordo na 

audiência realizada. Os réus apresentaram contestação em peça única, 

na qual alegam, em síntese, reconhecer que o contrato de locação passou 

a correr por prazo indeterminado a partir de 7 de junho de 2019 e que 

houve atraso no pagamento dos aluguéis, porém afirma que a autora não 

informou que foram pagos os valores de R$ 6.600,00 em 16.8.2019, R$ 

6.600,00 em 17.9.2019 e R$ 15.000,00 em 3.10.2019, conforme 

comprovantes juntados, impugnando, assim, o valor de R$ 48.508,00 

atualizado até 22.8.2019 (ID 22888622). Alega que devem ser abatidos do 

saldo devedor, portanto, os valores pagos, no montante de R$ 28.200,00, 

e o saldo devedor remanescente atualizado a partir das referidas datas de 

pagamento. Diz que a autora não especificou os meses em atraso. Com 

relação ao despejo, pede um prazo de 90 dias para sair do imóvel. 

Impugna a cobrança de multa de 3 alugueis ao argumento de que a autora 

não trouxe para os autos a cópia do contrato e dos termos de aditivo. 

Junta documentos. A contestação foi impugnada e novos documentos 

foram juntados. É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento 

antecipado do mérito, ante a constatação de que não há provas de fato a 

ser produzidas em audiência ou por meio de perícia, impondo-se a 

prolação de sentença, com fundamento no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da preliminar de intempestividade da contestação – Não 

cabe falar em intempestividade da contestação. A alegação da autora de 

que a peça de defesa deveria ter sido apresentada em 6 de janeiro de 

2020 é descabida, uma vez que, desde 20 de dezembro de 2019 até 20 de 

janeiro de 2020, os prazos processuais ficam suspensos, como de praxe, 

de forma que a protocolização da contestação em 4 de fevereiro, para um 

prazo de 15 dias que teve início depois de 16 de dezembro de 2019 e 

esteve suspenso por todo esse tempo apontado, é flagrantemente 

tempestiva, lembrando que apenas os dias úteis são contabilizados. Do 

mérito – Observa-se que as partes não divergem acerca da celebração de 

um contrato de locação de imóvel não residencial situado na Rua 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 504, Bairro Popular, Cuiabá-MT, CEP 

78.045-350, em 1º de junho de 2014, contrato esse que perdura por prazo 

indeterminado e sem novo termo firmado entre os litigantes desde 7 de 

junho de 2019. Também não divergem acerca do valor atual do aluguel, de 

R$ 6.600,00, nem acerca do atraso no pagamento de mensalidades, 

desentendendo-se, contudo, na quantidade desses alugueres e, assim, no 

montante cobrado a esse título, bem como na incidência de multa referente 

a 3 alugueres. Ao contrário do alegado pelos réus, a autora deixou claro 

quais os meses de aluguel em atraso ao afirmar que o último débito 

atrasado foi o de 7 de agosto de 2019, juntando, ainda, extrato corrigido 

da dívida, onde aparecem os valores e os meses de vencimento em aberto 

(ID 22888622, p. 1). Assim, considerando os comprovantes de 

pagamentos apresentados pelos réus, no valor total de R$ 28.200,00, que 

a autora reconhece como efetivamente pago, deve esse montante ser 

abatido do total cobrado, que, ao tempo do ajuizamento da ação, importava 

em R$ 48.508,00, o que resulta em um débito remanescente de R$ 

20.308,00 até a data do ajuizamento da ação e que, conforme 

demonstrado pela autora, chegou a R$ 85.626,96 em fevereiro deste ano. 

A falta de pagamento de alugueres, como se sabe, é fundamento bastante 

para que o locador ponha fim ao contrato e peça o despejo do locatário, 

como se infere da legislação específica, precisamente nos artigos 5º c/c 

art. 9º, III, e art. 23, I e III, da Lei Federal n. 8.245/91, e no artigo 569, II e IV, 

do Código Civil, reproduzidos a seguir: “Art. 5º Seja qual for o fundamento 

do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de 

despejo.” “Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo 

acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - 

em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - 

para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder 

Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência 

do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti - las.” 

(destaquei) “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o 

aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no 

prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao 

vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no 

contrato; (...) III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o 

recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; (...)” 

(destaquei) “Art. 569. O locatário é obrigado: I - a servir-se da coisa 

alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a 

natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo 

cuidado como se sua fosse; II - a pagar pontualmente o aluguel nos 

prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar; III - a 
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levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se 

pretendam fundadas em direito; IV - a restituir a coisa, finda a locação, no 

estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso 

regular.” (destaquei) A autora ainda comprova ter notificado os réus sobre 

o encerramento do contrato, com pedido de desocupação do imóvel, 

cumprindo, assim, outra exigência legal para a retomada do imóvel locado, 

pelo que se extrai dos artigos 56 e 57 da Lei de Locações: “Art. 56. Nos 

demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo 

determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o 

prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta 

dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas 

condições ajustadas, mas sem prazo determinado.” “Art. 57. O contrato de 

locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo 

locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” 

(destaquei) Quanto à multa contratual, verifica-se no último “Termo de 

Aditivo de Contrato de Locação – Nº 714/163”, firmado em 13 de agosto 

de 2018, que foi apenas alterado o período de vigência do contrato de 

locação entre as partes, estendendo-o para até 6.6.2019, e atualizado o 

valor do aluguel, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do 

contrato primitivo. O referido aditivo faz alusão ao “Contrato de Locação 

de Imóveis” assinado em 29 de maio de 2015, que, em sua cláusula décima 

terceira estipula que o descumprimento das cláusulas do contrato sujeitará 

o infrator a multa penal equivalente a 3 (três) meses de aluguel 

atualizados, proporcionais ao período a ser completado, em beneficio da 

outra parte, sem prejuízo da exigibilidade das demais penalidades 

constantes do instrumento, exatamente como autorizam os artigos 408 e 

seguintes do Código Civil, alusivos à cláusula penal. Ante todo o exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de 

Despejo c/c Ação de Cobrança de Aluguéis proposta por FIFS 

Administrações e Participações em face de Cururu Comunicações e 

Cultura Ltda – ME, Acelina Falcão Pereira Marques e João Otávio Pereira 

Marques, a fim de declarar rescindido o contrato de locação e ordenar, 

com base no art. 63, § 1º, da Lei Federal n. 8.245/91, a expedição do 

mandado de despejo, que conterá o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação voluntária, e condenar os réus a pagarem, solidariamente, o 

valor de R$ 20.308,00 (vinte mil, trezentos e oito reais) de aluguéis 

atrasados até o ajuizamento da ação, mais os aluguéis vencidos em 

7.9.2019, 7.10.2019, 7.11.2019, 7.12.2019, 7.1.2020, 7.2.2020, 7.3.2020, 

7.4.2020, no valor individual de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), 

além do correspondente aos dias que se seguirem até a efetiva 

desocupação do imóvel, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária contados de cada vencimento, e, ainda, ao pagamento da multa 

contratual no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), 

correspondente a três meses de aluguel. Condeno os réus, ainda, ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando o tempo e a 

dedicação profissional, além da natureza da causa. Por fim, declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 
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Autos n.1019490-26.2016.8.11.0041 Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada /Cautelar 

Requerente: Rodrigo Stabille Piovezan Requeridos: MB Engenharia SPE 

018 S/A e Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S/A RODRIGO 

STABILLE PIOVEZAN, pessoa física devidamente qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas, 

Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência de Natureza Antecipada/Cautelar em face da MB ENGENHARIA 

SPE 018 S/A e da BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, pessoas jurídicas de direito privado, alegando, em síntese, ter 

celebrado com as rés, em novembro de 2011, um Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma do Empreendimento 

denominado “Wish”, precisamente o apartamento 1.802, com 4 vagas de 

garagem, localizado na Avenida das Flores, 585, bairro Jardim Cuiabá, no 

valor de R$ 1.528.864,85 (um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) à época. 

Afirma ter pagado, também, o valor de R$ 88.981,55 (oitenta e oito mil, 

novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), a título de taxa de 

corretagem, e ter sido estabelecido no contrato que o prazo para a 

conclusão da obra era 31 de dezembro de 2013, com possibilidade de 

prorrogação por mais 180 dias, conforme cláusula 7.3.1.1., o que de fato 

ocorreu, pois em maio de 2013 recebeu comunicado de que a obra só 

seria concluída em junho de 2014, prazo também não cumprido, de forma 

que ao tempo do ajuizamento da ação, ultrapassados mais de 2 anos do 

prazo estabelecido, a obra ainda não havia sido entregue ao autor e nem 

havia previsão para essa entrega. Informa que em fevereiro de 2014 foi 

feito aditamento ao contrato, quando se ajustou fosse postergada a última 

parcela do pagamento para 30.11.2014. Porém, em junho de 2014 o autor 

diz ter recebido um comunicado das rés de que a expedição do habite-se 

estava programada para abril de 2015. Mais adiante, em abril de 2016 

recebeu das rés a informação de que em 11.4.2016 seria iniciado o 

processo de vistoria das unidades do empreendimento, porém até a data 

do ajuizamento da ação a sua unidade não se encontrava pronta, faltando 

ainda muito para conclusão. Diz ter pagado por todo o contrato o valor 

nominal de R$ 400.124,27 (quatrocentos mil, cento e vinte e quatro reais e 

vinte e sete centavos), cuja atualização perfaz o montante de R$ 

514.570,73 (quinhentos e catorze mil, quinhentos e setenta reais e setenta 

e três centavos), e ter suspendido o último pagamento em razão do atraso 

na entrega da obra, esclarecendo que as rés estavam em mora havia mais 

de 2 anos e que a sua cobertura duplex encontrava-se inacabada, ao 

passo que as outras unidades já haviam sido entregues, tanto que em 

Assembleia Geral de Instalação do Condomínio realizada em 29 de junho 

de 2016 foi estabelecido o valor da taxa condominial. Afirma ter resolvido 

rescindir o contrato unilateralmente e ter notificado extrajudicialmente as 

rés a esse respeito, as quais reconheceram a mora e até propuseram uma 

indenização no valor de R$ 234.154,29 (duzentos e trinta e quatro mil, 

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Invoca a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pede a inversão do ônus 

da prova, assim como a aplicação do art. 475 do Código Civil, a nulidade 

da cláusula 7.3.4, que considerada pronta e acabada a obra no momento 

da expedição do habite-se, a inaplicabilidade das cláusulas 6.4 e 6.4.1, 

que determinam a devolução parcial dos valores pagos pelo comprador, a 

abusividade da cláusula 6.4.2, que determina a devolução parcelada dos 

valores pagos pelo autor. Pede, em sede de tutela de urgência, ordem 

judicial para inibir a negativação do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito; para que as rés depositem judicialmente os valores já pagos pelo 

autor no montante de R$ 514.570,73 e o valor de R$ 88.981,55 pagos 

pelos serviços de corretagem, tudo devidamente atualizado e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês desde a data do pagamento, no prazo de 

10 dias, conforme REsp 1300418/SC, decidido em sede de Recurso 

Repetitivo; e para suspender a cobrança das taxas condominiais. No 

mérito, pede seja declarada a rescisão/resolução contratual por culpa 

exclusiva das rés, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, com a 

consequente devolução, total e imediata, dos valores pagos pelo autor 

para o adimplemento do contrato, no montante de R$ 514.570,73, bem 

como reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais 6.4 e 6.4.1 e 
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condenadas as rés ao pagamento dos honorários contratuais no valor de 

R$ 5.000,00, mais 5% sobre o benefício econômico conquistado com esta 

demanda, a título de indenização por danos materiais; declarada a 

abusividade/nulidade da cláusula contratual 6.4.2 e a nulidade da cláusula 

7.3.4 e condenadas as rés ao pagamento dos lucros cessantes no valor 

de R$ 908.463,33 e do valor dos aluguéis que poderiam ser auferidos pelo 

autor no período, na quantia de R$ 285.957,00, além da multa de mora no 

valor de R$ 285.057,00 (cláusula 7.3.1.2), da indenização por danos 

morais no valor de R$ 35.000,00 ou no que for arbitrado e da taxa de 

condomínio de agosto de 2016 no valor de R$ 2.162,72; assim como a 

restituição da importância de R$ 88.981,55, pagos pelo serviço de 

corretagem, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a data do pagamento, e a declaração de abusividade da 

cobrança de juros e multa pelas prestações em atraso pelo autor, além 

das verbas de sucumbência. Junta documentos. Em despacho inaugural 

de citação das rés houve o deferimento parcial da tutela provisória de 

urgência, para determinar que as rés se abstenham de incluir o nome do 

autor nos órgãos de restrição ao crédito e a suspensão da cobrança das 

taxas condominiais, pena de multa, a inversão do ônus da prova e a 

designação de data para audiência de conciliação. A referida concessão 

parcial da tutela ensejou a interposição de recurso de agravo de 

instrumento pelo autor e de embargos e declaração por parte das rés, ao 

argumento de haver contradição ou erro material na determinação de 

intimação do Condomínio Wish, que não faz parte da relação processual. 

As rés apresentaram contestação, por meio da qual alegam não ser ilegal 

o pagamento de comissão pela intermediação imobiliária e pedem, com 

fundamento no art. 332, II, c/c art. 487, I, do CPC, a total improcedência 

desse pedido. Sustentam, preliminarmente, a impossibilidade de 

cumprimento da suspensão das cobranças condominiais por serem 

ilegítimas; a incompatibilidade do pedido de indenização por atraso com o 

pedido de rescisão contratual; a impossibilidade jurídica e a 

incompatibilidade de cumulação de pedidos de lucros cessantes e cláusula 

penal, concluindo pela inépcia da inicial; a prescrição trienal para o 

ressarcimento da comissão de corretagem; a impossibilidade de aplicação 

automática do CDC e da inversão do ônus da prova. No mérito, sustentam 

a ausência de direito à contraprestação, com base na inteligência do art. 

476 do Código Civil; a ausência de culpa das rés pela rescisão contratual 

e a inadimplência do autor no valor de R$ 1.852.457,32; a improcedência 

do pedido de devolução integral dos valores pagos e a rescisão nos 

exatos termos do contrato firmado; a ocorrência de caso fortuito e de 

força maior como excludente de responsabilidade das rés pela 

modificação da data de entrega da obra; a legalidade da cláusula 7.3.1.1 e 

a validade do prazo de tolerância previsto contratualmente; o termo final 

para o prazo de entrega da obra com o habite-se; a improcedência dos 

pedidos de indenização por ausência de elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil; a impossibilidade de aplicação da multa penal 

prevista na cláusula 7.3.1.2 por causa da ocorrência de caso fortuito e de 

força maior; a inexistência de lucros cessantes por inexistência de ato 

ilícito e o excessivo valor pleiteado a esse título; a legalidade da cobrança 

de comissão de corretagem e outras verbas, inclusive por conta da 

expressa anuência das cláusulas pactuadas e ciência prévia da 

obrigação (cláusula 16ª); a responsabilidade do compromissário 

comprador pelo pagamento das despesas de condomínio; a improcedência 

do pedido de ressarcimento de honorários pagos ao advogado; o 

descabimento da indenização por danos morais. Pugnam, por fim, pela 

total improcedência dos pedidos e condenação do autor nas verbas de 

sucumbência e, eventualmente, pela condenação de indenização a partir 

da data prevista para a entrega do empreendimento, com o cômputo do 

prazo de tolerância de 180 dias (junho de 2014), até a expedição do 

habite-se, em 13 de maio de 2016. O autor impugnou a contestação. Mais 

adiante, pediu fosse julgado parcialmente o mérito ou concedida tutela de 

evidência ante o fato incontroverso acerca da rescisão contratual, de 

modo a ser declarada tal rescisão a ordenada a devolução integral e 

imediata do valor de R$ 546.806,45, mais R$ 134.302,69 pagos pelos 

serviços de corretagem no primeiro caso ou determinada a devolução 

desses valores no segundo caso. Em seguida foi ordenada a intimação da 

parte embargada para se pronunciar sobre os embargos de declaração e 

a intimação das rés sobre o pedido de julgamento parcial da lide. As rés 

discordam do julgamento parcial do mérito com base no art. 356, I, do CPC, 

por conta da discussão acerca do percentual a ser restituído em favor do 

autor, no qual se inclui a corretagem, cujo pedido alega estar prescrito, 

além de a rescisão contratual ter ocorrido por inadimplência do autor. Ao 

final, pede a suspensão do feito com suporte no art. 1.037, II, do CPC, até 

o julgamento dos REsp 1.614.721/DF, 1.631.485/DF, 1.635.428/SC e 

1.498.484/DF pelo sistema de recursos repetitivos, com o que discordou a 

parte autora. A suspensão do processo foi determinada em 20.2.2018, até 

o julgamento final pelo STJ dos referidos recursos especiais. Em 

26.7.2019 o autor vem aos autos pedir o prosseguimento do feito, 

informando o julgamento dos recursos especiais apontados mais acima e 

reiterando os pedidos alternativos de julgamento parcial do mérito e de 

concessão da tutela de evidência. Mais recentemente, em 13.9.2019, o 

autor vem aos autos reiterar tais pedidos, juntando documentos e 

sustentando que as rés efetivamente alienaram ou alugaram o imóvel 

objeto do contrato rescindendo a terceiros sem autorização judicial. Em 

prosseguimento, houve o saneamento e a organização do processo, com 

rejeição da prejudicial de mérito, a prescrição, assim como da preliminar de 

incompatibilidade do pedido de indenização com o de rescisão contratual, 

acolhendo-se, por outro lado a preliminar de impossibilidade jurídica de 

cumulação de pedidos de lucros cessantes e de cláusula penal, 

prevalecendo apenas esta, na modalidade de multa moratória, por estar 

prevista no contrato. Na mesma decisão saneadora foi proferido 

julgamento antecipado parcial do mérito acerca do pedido de rescisão 

contratual, dando-lhe procedência, a fim de declarar rescindido o 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre 

as partes, com fundamento no art. 475 do Código Civil, por culpa exclusiva 

das rés, em decorrência do atraso na entrega da unidade autônoma objeto 

do contrato; bem como nulas as cláusulas contratuais 6.4, 6.4.1 e 7.3.4 e 

a cobrança de juros e multa pelas rés. Também foi determinada a total e 

imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 

514.570,73 (quinhentos e quatorze mil, quinhentos e setenta reais e 

setenta e três centavos), assim como a restituição da importância de R$ 

88.981,55 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e 

cinco centavos) que foram pagos pelos serviços de corretagem, tudo 

devidamente atualizado, conforme índice do INPC/IBGE, e acrescido de 

juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data do pagamento, 

confirmando, por consequência, a decisão de parcial concessão da tutela 

provisória de urgência. Ainda nessa decisão foi designada audiência de 

instrução e julgamento em relação aos pedidos de indenização e ordenada 

a intimação do autor para se manifestar acerca dos embargos de 

declaração aviados pelas rés no ID 4812454. A decisão de saneamento e 

de julgamento antecipado parcial do mérito deu ensejo à interposição de 

embargos de declaração por cada uma das partes, que foram intimadas 

para se manifestar a respeito. Antes do esgotamento do prazo para 

resposta aos embargos de declaração, sobreveio a audiência de 

instrução e julgamento, na qual se tentou, sem sucesso, a conciliação, 

ouvindo-se, em seguida, a única testemunha presente, arrolada pela parte 

autora. Os debates foram convertidos em memoriais. É o relatório. Decido. 

Conforme se extrai do relatório e se confirma nos autos, resta a 

apreciação do mérito, tão somente a respeito do pedido de indenização 

por danos materiais e morais, impondo-se, todavia, decidir, antes, os três 

embargos de declaração, o primeiro contra a decisão lançada no ID 

4158919 e os outros dois opostos contra a decisão proferida em sede de 

julgamento antecipado parcial do mérito. Dos embargos de declaração ID 

4812454 – Os embargos de declaração visualizados no ID 4812454 

apontam uma contradição ou erro material na decisão proferida em sede 

de antecipação da tutela ao ser ordenada a intimação do Condomínio Wish 

para o cumprimento da ordem de suspensão da cobrança das taxas 

condominiais, ao argumento de que o referido condomínio não é parte na 

demanda, de modo que o correto seria uma ordem de expedição de ofício 

ao condomínio. Os embargos em questão apontam para um erro 

meramente material, como sinalizado em suas razões, sendo certo que o 

correto seria falar em expedição de ofício de comunicação para 

cumprimento da decisão e não em intimação por não ser o condomínio 

parte no processo. De toda forma, não tendo sido trazida para os autos 

qualquer informação de que a ordem não tenha cumprido seu objetivo, 

ainda que sem a formalidade adequada, não há mais nada a fazer, senão 

dar provimento aos embargos para reconhecer o erro. Dos embargos de 

declaração ID 26366758 – Depois da decisão de julgamento antecipado 

parcial do mérito, quem primeiro apresentou embargos de declaração 

foram as demandadas, neles alegando omissão acerca da postura do 

autor, ora embargado, e acerca da retenção permitida de até 25% 

decorrente da extinção da obrigação por mera liberalidade do consumidor, 

com fundamento no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Conforme 

bem observado pela parte contrária, não há omissão a ser suprida na 
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decisão nesses pontos, uma vez que as condutas de ambos os litigantes 

foram examinadas num contexto, consideradas suas obrigações 

contratuais, concluindo-se pela não aplicação da regra disposta no art. 

476 do Código Civil no caso dos autos, vez que cabia primeiro às rés 

cumprir suas obrigações, o que não aconteceu, afastando-se, pois, a tese 

destas de que a culpa pelo não cumprimento do contrato deveu-se ao 

autor. A segunda alegação dos embargos, de não apreciação do pedido 

de retenção de parte do pagamento, também foi devidamente examinada, 

inclusive com menção expressa da Súmula 543 do STJ e reprodução do 

Tema Repetitivo 577, que autorizam a restituição integral das parcelas 

pagas pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, conforme concluído da decisão 

embargada. Com efeito, ficam rejeitados os embargos de declaração 

manejados pelas rés. Dos embargos de declaração ID 26442062 – O autor 

também opôs embargos de declaração, apontando obscuridade e/ou 

contradição no tocante às perdas e danos c/c multa moratória, 

enfrentadas em sede de preliminar, e no que se refere ao valor das 

prestações pagas a serem imediatamente restituídas, além de omissão por 

carência de fundamentação quanto ao índice de correção monetária a 

incidir sobre as prestações a serem restituídas. De acordo com o 

autor/embargante, ao mesmo tempo em que a ele se assegurou as 

efetivas perdas e danos geradas pela rescisão do instrumento, por força 

dos artigos 53 e 54 do CDC e do fixado no Tema 971 do STJ, se apontou, 

ao que parece, para a inviabilidade da sua cumulação com multa moratória 

fixada no contrato, incorrendo, segundo afirma, na vulgar expressão “dar 

com uma mão e tirar com a outra”. Não se trata, efetivamente de “dar com 

uma mão e tirar com a outra”, mas em dar o que é de direito da parte, 

cabendo a ela arcar com as consequências de suas postulações em 

excesso. Conforme se decidiu, aliás, na mais plena sintonia com o 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, visualizado 

precisamente no Tema 970, foi que deve ser afastada a cumulação da 

cláusula penal moratória com os lucros cessantes visualizada na petição 

inicial, tendo sido mantida a primeira, por expressa previsão contratual, o 

que repele, automaticamente, o cabimento do pedido de lucros cessantes. 

Em momento algum da decisão se falou na impossibilidade de cumulação 

da multa moratória com os “danos emergentes”, tanto que se ordenou o 

prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e 

julgamento, exatamente para que se desse uma oportunidade à parte para 

ampliação na produção de provas relacionadas ao pedido de indenização 

por danos materiais e morais. Incompreensível, assim, o pedido de 

esclarecimento sobre a possibilidade de cumulação dos danos 

emergentes com a multa moratória. Outro aspecto destes embargos diz 

respeito à suposta obscuridade e/ou contradição no valor das prestações 

pagas pelo autor a serem restituídas. Neste tópico, o embargante 

sustenta, com suporte nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, 

que em vez de R$ 514.570,73, o valor nominal a ser restituído 

imediatamente é de R$ 400.124,27, conforme posição financeira 

demonstrada em anexo à petição inicial (ID 3660679, p. 1-2), 

expressamente reconhecido na contestação (ID 5011079, p. 20), e, 

portanto, incontroverso. Faltou ao embargante dizer que o seu pedido 

formulado na peça primeira fala em R$ 514.570,73 e não no valor trazido 

em anexo, de modo que o vício apontado teve origem no erro material por 

ele cometido. Por fim, com relação ao índice a incidir sobre a correção 

monetária sobre esse valor, correta a observação do embargante de que 

as partes ajustaram isso no contrato e até a utilizaram para chegar ao 

valor de R$ 400.124,27, impondo-se que prevaleça, obviamente, o que foi 

contratado e é incontroverso entre as partes, de forma a se aplicar o INCC 

e depois o IGPM, como índices de correção monetária. Em suma, o valor a 

ser devolvido é o de R$ 400.124,27, com a correção monetária pelos 

índices pactuados e visualizados acima, mantendo-se, no mais, o que já 

foi decidido. Do mérito da indenização por danos materiais e morais – 

Ficou decidido nos autos, no julgamento antecipado parcial de mérito, que 

a parte réu deu causa à rescisão contratual ali declarada, o que lhe 

assegura o direito à pretensão indenizatória pelos danos experimentados, 

com fundamento no art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos.” Assim, o autor faz jus à reparação dos danos 

materiais que conseguir comprovar nos autos, excetuando-se destes os 

lucros cessantes, conforme já decidido, restando os danos emergentes, 

ou seja, o que corresponda ao que efetivamente perdeu, conforme se 

infere do art. 402 do Código Civil: “Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do 

que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 

(destaquei) Inserem-se nos danos materiais, portanto – além dos valores 

objeto de restituição imediata já ordenada anteriormente, consistentes nas 

prestações pagas, no montante de R$ 400.124,27 (quatrocentos mil, cento 

e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), fora os juros e a correção 

monetária, e na quantia paga, a título de comissão de corretagem, de R$ 

88.981,55 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e 

cinco centavos), fora os juros e a correção monetária – os gastos 

efetuados com a contratação de advogados, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) mais 5% sobre o benefício econômico conquistado na 

demanda, e o valor de R$ 2.162,72 (dois mil, cento e sessenta e dois reais 

e setenta e dois centavos), pagos para quitar a taxa condominial referente 

ao mês de agosto de 2016, conforme comprovação juntada com a inicial. 

Cabe anotar que a única testemunha ouvida em juízo, na audiência de 

instrução e julgamento, confirmou todo o alegado pelo autor acerca do 

atraso na entrega da sua unidade, corroborando o entendimento final 

acerca da culpa pela rescisão contratual e realçando os prejuízos 

sofridos pelo demandante, de cunho patrimonial, vez que deixou de 

negociar o imóvel justamente por conta do atraso na entrega, com muita 

coisa ainda por fazer na área social do edifício e no apartamento do autor. 

Segundo a testemunha, inicialmente interessada em adquirir a unidade, foi 

ela conhecer o apartamento e verificou que nele ainda faltava piso, 

revestimento da piscina, vidros, esquadrias de alumínio, portas na maioria 

das dependências e os fios elétricos das tomadas ainda se mostravam 

expostos. Disse que esteve com o demandante, também, dias depois, na 

assembleia de entrega das chaves das unidades, ocasião em pôde 

perceber que outras pessoas também reclamavam que os apartamentos 

não estavam prontos e que as empresas insistiam em efetuar as entregas 

mesmo assim. Afirmou ter desistido do negócio por causa daquela 

discussão, desorganização, bagunça e pelo estado inacabado do imóvel. 

Não se extrai, todavia, das provas produzidas nos autos nada de 

excepcional que justifique a reparação do autor por prejuízos que fogem 

ao aspecto meramente patrimonial, já tendo sido construído na 

jurisprudência nacional, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça, 

o entendimento que segue abaixo: “o inadimplemento do contrato, por si 

só, pode acarretar danos materiais, mas, em regra, não dá margem ao 

dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a 

inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer 

desconforto – e normalmente o traz – trata-se, em princípio, do 

desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em 

sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da 

expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de 

constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais” 

(STJ, 4ª Turma, REsp 765.326, Min. Quaglia Barbosa, 28.8.07, DJU 

17.9.07). Em julgado mais recente, de poucos dias atrás, muito similar à 

situação destes autos, não foi outra a posição da Corte Superior: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO 

APENAS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO FOI 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra, o 

dano moral decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária não é 

presumido, fazendo-se necessária a demonstração de alguma 

circunstância excepcional que, devidamente comprovada, importe em 

significativa violação a direito da personalidade dos promitentes 

compradores. 2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência 

de dano extrapatrimonial, à consideração genérica de excessivo atraso na 

entrega do imóvel, sem indicar, objetivamente, a existência de algum fato 

específico que pudesse causar ofensa moral. Sob esse prisma, eventual 

dissabor inerente á expectativa frustrada decorrente de inadimplemento 

contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica 

lesão à honra ou violação da dignidade humana, e para o qual já existe a 

reparação na modalidade de lucros cessantes. 3. Agravo interno 

desprovido” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1823970 / RJ, Min. Marco Aurélio 

Bellizze, 3ª Turma, 20.4.2020, DJE 24.4.2020) Com efeito, não há falar em 

danos morais no caso em apreço. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais, 

a fim de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) de despesas com advogado, mais 5% sobre o 

benefício econômico conquistado na demanda, e o valor de R$ 2.162,72 

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), pagos 
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para quitar a taxa condominial referente ao mês de agosto de 2016, a título 

de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data 

dos pagamentos. Por conta do decidido nos embargos de declaração 

apreciados nesta sentença, a redação da decisão proferida em sede de 

julgamento antecipado parcial do mérito passa a ser a seguinte: “Diante do 

exposto, com fundamento no art. 356, II, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido formulado na letra “d” do requerimento inicial, a fim de 

declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda celebrado entre as partes, com fundamento no art. 475 do Código 

Civil, por culpa exclusiva das rés, que atrasaram a entrega da unidade 

autônoma objeto do contrato, bem como nulas as cláusulas 6.4, 6.4.1 e 

7.3.4 e a cobrança de juros e multa pelas rés, e determinar a total e 

imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 

400.124,27 (quatrocentos mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e sete 

centavos), assim como a restituição da importância de R$ 88.981,55 

(oitenta e oito mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco 

centavos) que foram pagos pelos serviços de corretagem, tudo 

devidamente atualizado, conforme índice do contratado (INCC e depois o 

IGPM) e acrescido de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a 

data do pagamento. Confirmo, por consequência, a decisão de parcial 

concessão da tutela provisória de urgência.” Condeno as rés ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor de toda a condenação, 

incluindo aqui o decidido no julgamento antecipado parcial do mérito, com 

fundamento no art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, levando em conta, para tanto, a importância e o valor da 

causa, além do tempo dispensado para o trabalho profissional. No mais, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020551-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALMIR BRAZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 11 

de novembro de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

inferior (fratura na perna), tendo recebido nas vias administrativas 

indenização de R$ 2.362,50, fazendo, assim, jus ao pagamento da 

diferença no valor de R$ 11.137,50. Pede, pois, a condenação da ré ao 

pagamento dessa diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

além da carência da ação, em virtude de o pagamento já ter sido realizado 

administrativamente. No mérito, assevera que o pagamento administrativo 

ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que 

o negócio jurídico realizado com o segurado não possui defeito sanável, 

não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. 

Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta no percentual 

de 75%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a diferença do seguro de até o teto máximo da indenização (R$ 

13.500,00) abatido o valor já pago (R$ 2.362,50), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 11.137,50. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, tais preliminares. Por fim, sobre a 

alegada carência da ação, impõe-se assinalar que a alegação da ré de 

que houve pagamento administrativo refere-se ao próprio mérito e será 

analisada na sequência. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Nesse contexto, observa-se que os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudos médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura em membro inferior 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, 

quantificadas 75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

do requerente decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74), para, assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao 

autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 75%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 70% do valor total da cobertura, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 156 de 921



resulta em R$ 7.087,50. Nesse norte, levando-se em conta que a 

requerida já pagou ao segurado a quantia de R$ 2.362,50, como 

constatado informado pelas partes, compete ao autor uma diferença no 

valor de R$ 4.725,00 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Valmir Braz de Oliveira na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da BRADESCO AUTOR/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426. 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022833-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LEONARDO GARCIA MARION (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CESAR LEONARDO GARCIA MARION, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face 

da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 23 

de agosto de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

inferior (fratura na perna), tendo recebido nas vias administrativas 

indenização de R$ 2.362,50, fazendo, assim, jus ao pagamento da 

diferença no valor de R$ 11.137,50. Pede, pois, a condenação da ré ao 

pagamento dessa diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

além da carência da ação, em virtude de o pagamento já ter sido realizado 

administrativamente. No mérito, assevera que o pagamento administrativo 

ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que 

o negócio jurídico realizado com o segurado não possui defeito sanável, 

não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. 

Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta no percentual 

de 50%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a diferença do seguro de até o teto máximo da indenização (R$ 

13.500,00) abatido o valor já pago (R$ 2.362,50), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 11.137,50. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, tais preliminares. Por fim, sobre a 

alegada carência da ação, impõe-se assinalar que a alegação da ré de 

que houve pagamento administrativo refere-se ao próprio mérito e será 

analisada na sequência. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Nesse contexto, observa-se que os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudos médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura em mão direita, o que 

foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas 50%. 
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Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), 

para, assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao autor. De acordo 

com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. 

Nesse norte, levando-se em conta que a requerida já pagou ao segurado 

a quantia de R$ 2.362,50, como constatado informado pelas partes, 

compete ao autor uma diferença no valor de R$ 2.362,50. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Cesar 

Leonardo Garcia Marion na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021992-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL DOS SANTOS VELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JUVENIL DOS SANTOS VELHO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 4 de 

maio de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

inferior (fratura na perna), tendo recebido nas vias administrativas 

indenização de R$ 1.687,50, fazendo, assim, jus ao pagamento da 

diferença no valor de R$ 11.812,50. Pede, pois, a condenação da ré ao 

pagamento dessa diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

além da carência da ação, em virtude de o pagamento já ter sido realizado 

administrativamente. No mérito, assevera que o pagamento administrativo 

ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que 

o negócio jurídico realizado com o segurado não possui defeito sanável, 

não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. 

Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta no percentual 

de 75%. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a diferença do seguro de até o teto máximo da indenização (R$ 

13.500,00) abatido o valor já pago (R$ 1.687,50), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 11.812,50. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, tais preliminares. Por fim, sobre a 

alegada carência da ação, impõe-se assinalar que a alegação da ré de 

que houve pagamento administrativo refere-se ao próprio mérito e será 

analisada na sequência. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 
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Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Nesse contexto, observa-se que os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudos médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura em tornozelo direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas 75%. 

Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), 

para, assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao autor. De acordo 

com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 

75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. 

Nesse norte, levando-se em conta que a requerida já pagou ao segurado 

a quantia de R$ 1.687,50, como informado pelas partes, compete ao autor 

uma diferença no valor de R$ 843,75. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Juvenil dos Santos Velho 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Considerando que a requerida decaiu de parte 

mínima do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, parágrafo único, 

do CPC, com a condenação do autor ao pagamento da verba honorária, 

fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme art. 85, § 8º, do CPC, dado 

o baixo valor da condenação, levando em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Suspendo, porém, a cobrança por ser o autor 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.
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THAYSON GABRYELL DA SILVA DINIZ, menor, representado pela 

genitora JANINE PAULA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 6 de abril 

de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida não apresentou resposta ao 

seu pedido administrativo no prazo legal, sendo evidente o interesse de 

agir. Diz ter sofrido traumatismo crânio encefálico leve e fratura em perna 

direita, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando duas lesões, que 

foram quantificadas em 25% e 10%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da não 

apresentação de documentos no processo administrativo, bem como de 

pressuposto de constituição válida do processo por falta de comprovante 

e residência em nome do autor. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial. Não houve oposição das partes ao resultado 

obtido na perícia. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável 

à concessão parcial do pleito, conforme grau das lesões apurada em 

perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 
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ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Sobre a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em 

virtude de irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, 

segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se 

esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de acordo 

com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do 

local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o 

endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado 

com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a 

competência deste juízo para processar o feito. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 
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imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior direito e na estrutura crânio facial, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25% e 10% 

. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 70% (membro inferior direito) e 100% 

(estrutura crânio facial). Logo, considerando que as lesões foram 

quantificadas em 25% e 10%, revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 70% e 10% de 100% do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 3.712,50 (R$ 2.362,50 + R$ 1.350,00) Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Thayson Gabryell da Silva Diniz, 

representado por sua genitora Janine Paula dos Santos na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.712,50 

(três mil, setecentos e doze reais e ciquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Cientifique-se o Ministério Público. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013868-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVIDY JONATHAN LOPES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

DEYVIDY JONATHAN LOPES BRITO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

24 de janeiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura, fraturas da coluna, da bacia e da estrutura torácica, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, 

bem como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o 

processo e que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, 

conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando 4 lesões, que foram quantificadas em 50% e 10%. 

Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 
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causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

inépcia da inicial por ausência de alguns documentos, além da ausência de 

interesse de agir em razão da falta de pedido administrativo. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Por fim, no 

que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Estado onde ocorreu o acidente, cabe esclarecer que o 

autor juntou aos autos a sua carteira de trabalho, com a devida 

identificação, incluindo o número do RG, identificando o número do CPF na 

inicial. A identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas 

ações em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante 

do caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que o 

boletim a documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu 

no Estado de Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Várzea 

Grande. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 
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salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em quadril 

direito, seguimento da coluna lombar, estrutura torácica e estrutura 

abdominal, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50% as duas primeiras e 10% as demais. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 
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carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 25% (quadril direito e seguimento da 

coluna lombar) e 100% (estrutura torácica e estrutura abdominal). Logo, 

considerando que as lesões foram quantificadas em 50% e 10%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% (duas vezes) e 

10% de 100% (duas vezes) do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

6.075,00 (R$ 3.375,00 + R$ 2.700,00) Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado 

na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Deyvidy Jonsthan Lopes 

Brito na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 6.075,00 (seis mil, setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024817-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGENIO MIRANDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ROGERIO MIRANDA GOMES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o 

recebimento do seguro obrigatório decorrente do acidente de trânsito que 

sofreu no dia 8.5.2019, com apoio em vários documentos, no valor da 

cobertura total prevista em lei. Requer a inversão do ônus da prova (§ 1º, 

art. 373, CPC). Foram anexados documentos. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em pé direito, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento – p. 

297). Em contestação, a ré argui, em preliminar, a alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder, adequação do valor da causa 

ao proveito econômico perseguido, ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, afirma que inexistem provas que 

demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões, especialmente 

porque o grau da lesão não foi aferido por laudo emitido pelo IML, e que o 

boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente após o sinistro ao 

serve como meio de prova, requerendo, assim, a improcedência do pleito, 

ou, então, que a indenização seja proporcional à lesão a ser constatada 

através de perícia técnica judicial. Diz ser da parte autora o ônus da prova 

do alegado. Foram anexados documentos. Mais adiante a parte ré se 

manifesta contra o laudo pericial, afirmando que a perícia aponta lesão no 

pé esquerdo, quantificada em 25%, mas o parecer do assistente técnico 

informa que há tratamento em curso pela parte autora, não podendo, 

assim, ser considerado, impondo-se a realização de nova perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da impugnação ao laudo pericial, bem como das 

preliminares arguidas, o que ora se passa a fazer, assinalando-se quanto 

à aventada necessidade de realização de nova perícia dada a suposta 

inclusão do laudo, que a providência requerida pela parte autora 

mostra-se desnecessária, tendo em vista que o laudo pericial questionado 

foi conclusivo e as lesões suficientemente esclarecidas. A jurisprudência 

tem se posicionado no sentido de que a perícia realizada em mutirão do 

seguro DPVAT encartada nos autos é documento hábil a convencer o 

magistrado da ocorrência de lesões decorrentes de acidente de trânsito, 

permitindo-lhe seja aferida sua gradação (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª 

Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Também é assente na jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial 
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emitido por perito nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos 

médicos trazidos com a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, 

assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO 

DPVAT - LAUDO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA 

LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - 

EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, 

CAPUT DO CPC/15 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O laudo pericial judicial, 

elaborado por perito nomeado pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos 

documentos médicos apresentados com a inicial, razão pela qual não se 

fazem necessários novos esclarecimentos e a divergência do assistente 

técnico da seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - 

Apelação Cível 1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des.Sérgio André da 

Fonseca Xavier , 18ª Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – 

destaquei). Como se vê, tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo 

do contraditório e elaborado por profissional da confiança do juízo, com 

imparcialidade, precisão e clareza, não há que se cogitar da realização de 

nova perícia técnica com fundamento no parecer vazio do assistente 

técnico de que “há tratamento em curso pela parte autora”. Assinale-se 

quanto à primeira preliminar – alteração do polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder – que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). No que se refere à 

terceira e última preliminar – ausência de requerimento administrativo – 

assinale-se que, fato, o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, em que pese a prova da 

protocolização do requerimento administrativo, a ação foi contestada 

regularmente pela parte ré, não havendo, desse modo, que se falar em 

falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
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Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de 

prova porque elaborado após o acidente por declaração unilateral, cumpre 

anotar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

este o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, os documentos trazidos 

com a inicial demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento 

médico, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco a constatação do grau da lesão obrigatoriamente por 

laudo emitido pelo IML, uma vez que tal exigência é somente para o caso 

de indenização administrativa, mas jamais para o ajuizamento da ação, 

notadamente porque é realizada perícia técnica judicial durante a instrução 

do processo. O Relatório de Ocorrência – APH emitido pelo SAMU informa 

que o acidente ocorreu no dia 10.4.2019 (p. 38) e os documentos médicos 

emitidos em datas posteriores e próximas ao sinistro (30.4. e 2.5.2019) 

comprovam que a vítima/autora sofreu fratura exposta no dedo do pé, 

numa clara demonstração de que houve erro de digitação na inicial ao 

afirmar que o sinistro aconteceu no dia 8.5.2019, cumprindo ressaltar que 

a lesão foi confirmada por perícia técnica judicial ao diagnosticar a parte 

autora como acometida de invalidez parcial incompleta em pé direito, 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento - p. 297). Nesse contexto, 

estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos pés, corresponde a 50% (cinquenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, valor total da cobertura, que resulta 

em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos – 12,5% do valor global da cobertura). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rogério Miranda 

Gomes na Ação de Cobrança proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 12,5% do valor global da cobertura, que 
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deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, levando-se em conta, o pequeno valor da condenação, a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, aplicando-se, neste caso, o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032431-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032431-03.2019.8.11.0041 – PJE DOUGLAS VINICIUS DE 

ALMEIDA E SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.5.2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e 

fratura de mão, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de requerimento administrativo. No mérito, diz que a parte autora não 

comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação que 

acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que a indenização seja 

fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à 

primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face de 

quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 
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esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim do SAMU e documentos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

direita, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 
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trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções da 

mão direita, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos corresponde a 70%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 75% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Douglas 

Vinicius De Almeida E Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também a 

parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 
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se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025321-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAES MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VINICIUS DE MORAES MATA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 11.3.2019, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem como de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a inversão 

do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), bem como seja proibida a parte ré 

de incursionar em sua residência para tratar de interesse do processo. 

Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em membro inferior direito, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento - 237). Em contestação, a parte ré impugna a gratuidade da justiça e 

argui a exceção de incompetência territorial e, em preliminar, sustenta a 

ausência de requerimento administrativo, a ausência de comprovante de 

residência em nome da autora, a ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, 

afirma que não restou demonstrado o nexo causal entre o sinistro e as 

lesões, afirmando que o boletim de ocorrência policial declarado unilateral 

e elaborado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova e 

que o grau da lesão só deverá ser constatado mediante laudo emitido pelo 

Instituto Médico Legal – IML, requerendo, assim, a improcedência dos 

pedidos, ou alternativamente, que a indenização seja condicionada ao 

grau da lesão a ser apurado em perícia técnica judicial. Diz ser da parte 

autora o ônus da prova do alegado. Foram anexados documentos. Em 

impugnação à contestação, a parte autora, de início, manifesta-se 

favoravelmente ao resultado da perícia judicial elaborada porque quantifica 

as lesões e a incapacidade permanente. Contudo, posteriormente, diz que 

o laudo apresentado não contempla as diretrizes do art 473 do CPC e, por 

isso, apresenta quesitos complementares para que sejam respondidos 

pelo Sr. Perito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da impugnação ao laudo 

pericial, da impugnação à gratuidade da justiça, da exceção de 

incompetência territorial e, por fim, das preliminares arguidas na peça de 

defesa. Assinale-se quanto à necessidade ou não de se submeter ao Sr. 

Perito Judicial os quesitos complementares, que a parte autora, num 

primeiro momento, em impugnação à contestação, concordou com o laudo 

médico realizado na audiência de conciliação, alegando que a perícia 

quantifica as lesões e a incapacidade permanente, requerendo, inclusive, 

que fosse utilizado para fundamentar a sentença. Contudo, 

posteriormente, diz que o referido documento não contemplou as diretrizes 

do art. 473 do CPC e, por isso, devem ser respondidos os quesitos 

complementares apresentados. Tem-se, entretanto, que a providência 

requerida pela parte autora mostra-se desnecessária, tendo em vista que 

o laudo pericial questionado foi conclusivo e as lesões suficientemente 

esclarecidas. Tanto é verdade, que a própria parte autora reconheceu tal 

fato, num primeiro momento, e requereu sua utilização para fundamentar a 

sentença. Saliente-se, também, que a jurisprudência tem se posicionado 

no sentido de que a perícia realizada em mutirão do seguro DPVAT 

encartada nos autos é documento hábil a convencer o magistrado da 

ocorrência de lesões decorrentes de acidente de trânsito, permitindo-lhe 

seja aferida sua gradação (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª 

Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Também é assente na jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial 

emitido por perito nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos 

médicos trazidos com a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, 

assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO 

DPVAT - LAUDO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA 

LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - 

EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, 

CAPUT DO CPC/15 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O laudo pericial judicial, 

elaborado por perito nomeado pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos 

documentos médicos apresentados com a inicial, razão pela qual não se 

fazem necessários novos esclarecimentos e a divergência do assistente 

técnico da seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - 

Apelação Cível 1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des.Sérgio André da 

Fonseca Xavier , 18ª Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – 

destaquei). Como se vê, tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo 

do contraditório e elaborado por profissional da confiança do juízo, com 

imparcialidade, precisão e clareza, e, levando-se em conta também que a 

parte autora sequer especificou as diretrizes do art. 473 do CPC 

supostamente violadas, não há que se cogitar da realização de nova 

perícia técnica, tampouco a prestação de esclarecimentos pelo perito. No 

que se refere à impugnação à gratuidade da justiça – assinale-se que, 

segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural e a assistência da parte autora por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesses termos, caberia 

ao impugnante, comprovar a condição econômica dos beneficiários da 

gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo considerado suficiente a mera 

afirmação de hipossuf iciência f inanceira. Neste sent ido : 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 

ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. No que se refere à exceção de incompetência 

territorial, cumpre ressaltar que, de fato, de acordo com a procuração 

outorgada pela parte autora, esta reside na Rua Luziano Borges, 976, 

Jardim Tropical, em Roo-MT, o que é corroborado pelos demais 

documentos juntados aos autos. Contudo, a ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT, constitui faculdade do autor na escolha entre os foros 

do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu (Súmula 
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540/STJ), ou seja, a parte autora possui tríplice opção de foro. No caso em 

apreço, a parte autora optou por ajuizar a ação no lugar de domicílio da 

parte ré, não havendo, assim, que se falar em deslocamento do processo 

para a Comarca de Rondonópolis-MT. No que tange à primeira preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – assinale-se que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a ausência de decisão administrativa por suposta ausência 

da documentação necessária, a presente ação foi contestada pela 

seguradora, não havendo, assim, que se falar em falta de interesse de 

agir. Respeitante à segunda preliminar – comprovante de residência em 

nome da parte autora – saliente-se que tal exigência mostra-se 

desnecessária porque, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação 

no foro de seu domicílio, no local do acidente ou na sede da seguradora. A 

jurisprudência é neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

- TRÍPLICE OPÇÃO DE FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE 

FORO ALEATÓRIA - RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - 

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu. (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015); - Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser 

afastada a vedação à declaração oficiosa da incompetência relativa de 

natureza territorial (arts. 65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), 

nas hipóteses em que a eleição de foro procedida pelo autor se mostrar 

aleatória, vale dizer, sem nenhum respaldo nas opções ofertadas pela 

legislação processual.” (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, 

j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – destaquei). Logo, tendo a vítima de 

acidente de trânsito tríplice opção para o ajuizamento da ação e, 

levando-se em conta que preferiu o local de domicílio da seguradora, 

indiferente se torna a juntada de comprovante de residência em seu nome 

ou não. No que diz respeito à terceira e última preliminar – alteração do 

polo passivo para inclusão da Seguradora Líder – ressalte-se que tal 

pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 
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escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial declarado por terceiro e 

lavrado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova, 

ressalte-se que tal documento não é indispensável, quando existentes 

outros documentos que demonstrem a ocorrência do fato e as lesões, 

como neste caso. Nesses termos, não é correto falar-se de sua 

imprestabilidade, tampouco da imprescindibilidade de graduação da lesão 

por laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, uma vez que tal 

exigência só serve para o caso de indenização administrativa, mas jamais 

para o ajuizamento da ação, especialmente porque será realizada perícia 

técnica judicial durante a instrução processual. Como se vê, não se 

sustenta a afirmação de que inexiste prova do nexo de causalidade entre 

o sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, assim se inferindo dos 

documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, 

prontuário, receituários e laudos médicos, que confirmam, 

indubitavelmente, as lesões provocadas na parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 16.3.2019, o que, aliás, foi confirmado 

por perícia técnica judicial, que a diagnosticou com invalidez parcial 

incompleta em membro inferior direito, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento – p. 237). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70%. 

Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por 

isso, quantificadas em 50 (cinquenta por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 70% de 50%, valor total da cobertura, que resulta 

em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais – 35% do 

valor global da cobertura). Quanto aos danos morais, cumpre salientar que 

a simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 
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de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Vinicius de Moraes Mata na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da quantia de 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que corresponde ao 

percentual de 35% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a parte ré de incursionar na 

residência da parte autora para tratar de assunto relacionado a este 

processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015259-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LAURA CRISTINA DE AZEVEDO, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 11.3.2019, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica, bem como de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer a inversão 

do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), bem como seja proibida a parte ré 

de incursionar em sua residência para tratar de interesse do processo. 

Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em sua mão direita, quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento – p. 416). Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a 

alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, bem como a 

ausência de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, afirma que não 

restou demonstrado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, 

requerendo, assim, a improcedência dos pedidos, ou alternativamente, que 

a indenização seja condicionada ao grau da lesão a ser apurado em 

perícia técnica judicial. Diz ser da parte autora o ônus da prova do 

alegado. Foram anexados documentos. Em impugnação à contestação, a 

parte autora, de início, manifesta-se favoravelmente ao resultado da 

perícia judicial elaborada por ter quantificado as lesões e a incapacidade 

permanente. Contudo, posteriormente, diz que o laudo apresentado não 

contempla as diretrizes do art 473 do CPC e, por isso, apresenta quesitos 

complementares para que sejam respondidos pelo Sr. Perito. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise da impugnação ao laudo pericial, bem como das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se quanto à necessidade ou não de 

se submeter ao Sr. Perito Judicial os quesitos complementares, que a 

parte autora, num primeiro momento, em impugnação à contestação, 

concordou com o laudo médico realizado na audiência de conciliação, 

alegando que a perícia quantifica as lesões e a incapacidade permanente, 

requerendo, inclusive, que fosse utilizado para fundamentar a sentença. 

Contudo, posteriormente, diz que o referido documento não contemplou as 

diretrizes do art. 473 do CPC e, por isso, devem ser respondidos os 

quesitos complementares apresentados. Tem-se, entretanto, que a 

providência requerida pela parte autora mostra-se desnecessária, tendo 

em vista que o laudo pericial questionado foi conclusivo e as lesões 

suficientemente esclarecidas. Tanto é verdade, que a própria parte autora 

reconheceu tal fato, num primeiro momento, e requereu sua utilização para 

fundamentar a sentença. Saliente-se, também, que a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a perícia realizada em mutirão do seguro 

DPVAT encartada nos autos é documento hábil a convencer o magistrado 

da ocorrência de lesões decorrentes de acidente de trânsito, 

permitindo-lhe seja aferida sua gradação (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª 

Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Também é assente na jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial 

emitido por perito nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos 

médicos trazidos com a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, 

assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO 

DPVAT - LAUDO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA 

LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - 

EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, 

CAPUT DO CPC/15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O laudo pericial judicial, 

elaborado por perito nomeado pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos 

documentos médicos apresentados com a inicial, razão pela qual não se 

fazem necessários novos esclarecimentos e a divergência do assistente 

técnico da seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - 

Apelação Cível 1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des.Sérgio André da 

Fonseca Xavier , 18ª Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – 

destaquei). Como se vê, tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo 

do contraditório e elaborado por profissional da confiança do juízo, com 

imparcialidade, precisão e clareza, e, levando-se em conta também que a 

parte autora sequer especificou as diretrizes do art. 473 do CPC 

supostamente violadas, não há que se cogitar da realização de nova 

perícia técnica, tampouco a prestação de esclarecimentos pelo perito. No 

que diz respeito à primeira preliminar – alteração do polo passivo para 

inclusão da Seguradora Líder – ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 
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PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que se refere à 

segunda e última preliminar – ausência de requerimento administrativo – 

assinale-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a ausência de decisão administrativa por suposta ausência 

da documentação necessária, a presente ação foi contestada pela 

seguradora, não havendo, assim, que se falar em falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 
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GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Os documentos trazidos com 

a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, prontuário, receituários e 

laudos médicos, confirmam, indubitavelmente, as lesões provocadas na 

parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 

22.3.2019, o que, aliás, foi confirmado por perícia técnica judicial, que a 

diagnosticou com invalidez parcial incompleta em mão direita, quantificada 

em 25% (vinte e cinco por cento – p. 416). Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 70%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25 (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 70% de 25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos – 17,5% do valor global da cobertura). Quanto aos danos 

morais, cumpre salientar que a simples recusa da seguradora em receber 

ou não responder ao pedido administrativo, deixando, assim, de resolver a 

matéria administrativamente, isso por si só não caracteriza o abalo moral 

sustentado, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 

existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO 

- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido 

administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não 

configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve 

ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da 

seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os 

direitos personalíssimos da vítima. [.. . ]” (TJMT – N.U 

1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo sentido: 

N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Laura 

Cristina de Azevedo na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil 

e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 17,5% do valor global da cobertura, que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

do CPC, levando-se em conta, o pequeno valor da condenação, a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, aplicando-se, neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a 

parte ré de incursionar na residência da parte autora para tratar de 

assunto relacionado a este processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026261-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS ALMEIDA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

OZÉIAS DE ALMEIDA NOVAES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente do 

acidente de trânsito que sofreu no dia 12.8.2019, com apoio em vários 

documentos, no valor da cobertura total prevista em lei. Foram anexados 

documentos. A audiência de conciliação resultou inexitosa. No referido ato 

processual foi juntada a perícia técnica realizada, que atestou estar a 

parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em ombro 

esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – 98). Em 

contestação, a parte ré impugna a gratuidade da justiça, argui a exceção 

de incompetência territorial e, em preliminar, a ausência de requerimento 

administrativo válido, a ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, afirma que 

não restou demonstrado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, 

afirmando que o boletim de ocorrência policial declarado unilateral e 

elaborado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova e que 

o grau da lesão só deverá ser constatado mediante laudo emitido pelo 

Instituto Médico Legal – IML, requerendo, assim, a improcedência dos 

pedidos, ou alternativamente, que a indenização seja condicionada ao 

grau da lesão a ser apurado em perícia técnica judicial. Diz ser da parte 

autora o ônus da prova do alegado. Foram anexados documentos. A peça 

de defesa não foi impugnada, apesar de intimada a parte contrária. É o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 175 de 921



relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da da impugnação à gratuidade da justiça, da exceção de 

incompetência territorial e, por fim, das preliminares arguidas na peça de 

defesa, assinalando-se quanto à impugnação à gratuidade da justiça – 

que, segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural e a assistência da parte autora por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesses termos, caberia 

ao impugnante, comprovar a condição econômica dos beneficiários da 

gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo considerado suficiente a mera 

afirmação de hipossuf iciência f inanceira. Neste sent ido : 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 

ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. No que se refere à exceção de incompetência 

territorial, cumpre ressaltar que, de fato, de acordo com a procuração 

outorgada pela parte autora, esta reside na Rua 13 de maio, n. 46º, bairro 

Areão, em Guiratinga-MT, o que é corroborado pelos demais documentos 

juntados aos autos. Contudo, a ação de cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT, constitui faculdade do autor na escolha entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu (Súmula 

540/STJ), ou seja, a parte autora possui tríplice opção de foro. No caso em 

apreço, a parte autora optou por ajuizar a ação no lugar de domicílio da 

parte ré, não havendo, assim, que se falar em deslocamento do processo 

para a Comarca de Rondonópolis-MT. No que tange à primeira preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – assinale-se que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

em que pese a ausência de decisão administrativa por suposta ausência 

da documentação necessária, a presente ação foi contestada pela 

seguradora, não havendo, assim, que se falar em falta de interesse de 

agir. Respeitante à segunda e última preliminar – alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder – ressalte-se que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 
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7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial declarado por terceiro e 

lavrado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova, 

ressalte-se que tal documento não é indispensável, quando existentes 

outros documentos que demonstrem a ocorrência do fato e as lesões, 

como neste caso. Nesses termos, não é correto falar-se de sua 

imprestabilidade, tampouco da imprescindibilidade de graduação da lesão 

por laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, uma vez que tal 

exigência só serve para o caso de indenização administrativa, mas jamais 

para o ajuizamento da ação, especialmente porque será realizada perícia 

técnica judicial durante a instrução processual. Como se vê, não se 

sustenta a afirmação de que inexiste prova do nexo de causalidade entre 

o sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, assim se inferindo dos 

documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, 

prontuário, receituários e laudos médicos, que confirmam, 

indubitavelmente, as lesões provocadas na parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 12.4.2019, o que, aliás, foi confirmado 

por perícia técnica judicial, que a diagnosticou com invalidez parcial 

incompleta em ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento – p. 98). Cumpre ressaltar que, apesar de se afirmar na inicial que o 

sinistro ocorreu no dia 12.8.2019, o boletim de ocorrência policial informa 

que o acidente foi em 12.4.2019, o que é corroborado pelos documentos 

médicos emitidos a partir do dia seguinte, todos expedidos a partir do mês 

de abril, o que leva a crer ter havido erro de digitação. Nesse contexto, 

estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, corresponde a 25%. 

Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por 

isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, valor total da cobertura, que resulta 

em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos – 18,75% do valor global da cobertura). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ozéias de Almeida 

Novaes na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 

18,75% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 
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citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a parte ré de incursionar na 

residência da parte autora para tratar de assunto relacionado a este 

processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037433-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1037433-22.2017.8.11.0041 – PJE ELZIO LIMA RODRIGUES, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 27.12.2016, sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006. Sustenta, ainda, a 

ausência da resposta do requerimento administrativo e a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, ao argumento de que o comprovante de residência juntado aos 

autos está em nome de terceiro, prejudicando, assim, a fixação da 

competência, requerendo, por isso, a regularização do feito Impugna a 

gratuidade da justiça e, no mérito, diz não ser devido o pagamento de 

indenizado ao segurado inadimplente, como no caso da parte autora, 

enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o 

boletim de ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não 

possuem força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Defende 

a constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. As partes não se manifestaram acerca 

do resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo - pendente de 

finalização, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 
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presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora 

comprovar o protocolo do requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Sobre a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência da autora, o que, segundo a 

requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se esclarecer 

que, como bem sustentado na impugnação, de acordo com a Súmula 540, 

do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do 

autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da 

seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado com a inicial 

esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a competência 

deste juízo para processar o feito. No tocante à impugnação à gratuidade 

da justiça, impõe-se salientar que, segundo a regra contida no art. 4º da 

Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita que produza prova de sua condição 

financeira e econômica insuficiente para arcar com o pagamento das 

custas e das despesas processuais, bastando que afirme não estar “em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, havendo dúvidas acerca da declaração de 

hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser revogada, 

cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação 

de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 

deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir a ausência de 

comprovação de renda da parte autora como não comprovação da 

hipossuficiência, sem qualquer prova de que ele reúna condições de arcar 

com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o 

de sua família. No que tange à inconstitucionalidade alegada pela parte 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 
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foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

no membro superior esquerdo, o que foi confirmado na perícia médica 

realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de 

forma parcial e definitiva as funções do membro superior esquerdo, 

quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores corresponde a 

70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total 

da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Elzio Lima Rodrigues na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 
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honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] (TJ/MT - AI 21123/2014 – 

Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. 

no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041131-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIANES TSEREUBUTE BABATI TOBRODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

BRIANES TSEREUBUTE BABATI TOBRODI, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25 de maio de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, não ser necessário o exaurimento da via 

administrativa para ajuizar ação de cobrança de seguro DPVAT, 

inexistindo dúvida quanto ao seu interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

do pé esquerdo e demais a serem apuradas em perícia médica judicial, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a procedência 

do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa ou, se for menor, na forma do § 8º, do art. 85, 

do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da não 

conclusão do processo administrativo por falta de documentos. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 
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o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nesse valor. Além disso, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Por fim, no que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, 

atribuída pela ré à ausência de cópias dos documentos médicos 

referentes ao primeiro atendimento dado à vítima após o acidente, 

impõe-se esclarecer que a legislação não exige tais documentos, sendo 

certo que, segundo a Lei n. 6.194/74, para a cobrança do seguro DPVAT 

basta que a vítima comprove o acidente e a lesão dele decorrente. 

Portanto, não há falar em carência da ação ou em cerceamento de defesa. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em relatório médico, demonstram que o 

autor sofreu acidente veicular em maio de 2019, com lesão no pé. 

Contudo, apesar da comprovação acerca do acidente e da lesão 

observa-se que o boletim de ocorrência foi elaborado quase três meses 
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após o sinistro, com base nos relatos da própria vítima, que disse ter 

ocorrido em 25.5.2019. Em contra partida, o relatório médico possui data 

anterior a isso, segundo se vê do Id. 24080109, no qual descreve o 

atendimento dado ao autor em 23.5.2019, tendo por motivo “FRATURA DO 

PÉ” (sic). Portanto, apesar de a perícia médica ter confirmado a lesão, 

verifica-se que não ficou evidenciado o nexo causal entre o acidente 

indenizável e as sequelas constatadas em perícia médica, o que impede a 

procedência do pleito. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – 

AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA NA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E 

CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – LAUDO 

PREJUDICADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – 

SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se o laudo pericial não é conclusivo quanto à existência da 

alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização 

pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para 

constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo 

causal, sob pena de cerceamento de defesa do direito da parte autora.” 

(TJMT - N.U 1006076-87.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, 

j. 3.7.2019, p. DJE 10.7.2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL 

E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A ausência do nexo de causalidade entre o alegado 

acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de 

indenização.” (TJMT - N.U 0005225-06.2016.8.11.0051, Quarta Câmara de 

Direito Privado Rel. Serly Marcondes Alves, j. 3.7.2019, p. DJE 8.7.2019) 

Assim, não tenho o autor logrado êxito na comprovação do nexo de 

causalidade entre o acidente e a sua invalidez permanente, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado por Jovelino Alvarenga da Cruz na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do 

art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

com as cautelas necessárias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009830-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CARLOS VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25 

de dezembro de 2016 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

superior (fratura no ombro), tendo recebido nas vias administrativas 

indenização de R$ 2.362,50, fazendo, assim, jus ao pagamento da 

diferença no valor de R$ 11.137,50. Pede, pois, a condenação da ré ao 

pagamento dessa diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, sustentando, ainda, 

a ausência de laudo do IML. No mérito, assevera que o pagamento 

administrativo ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, 

sendo certo que o negócio jurídico realizado com o segurado não possui 

defeito sanável, não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo 

carente a ação. Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmula n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa. 

Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. As preliminares 

foram afastadas em decisão saneadora, na qual foi designada perícia 

médica, cujo laudo apontou lesão parcial incompleta no percentual de 75%. 

Não houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Nesse contexto, observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, 

decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com fratura em ombro esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu 

tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas 75%. Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), para, 

assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao autor. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

parcial descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Nesse norte, 

levando-se em conta que a requerida já pagou ao segurado a quantia de 

R$ 2.362,50, como constatado informado pelas partes, compete ao autor 

uma diferença no valor de R$ 168,75. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Carlos Vieira da Silva na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426. Considerando que a requerida decaiu de parte mínima do pedido, 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, com a 

condenação do autor ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 

1.000,00 (um mil reais), conforme art. 85, § 8º, do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Suspendo, porém, a cobrança por ser o autor beneficiário da 

justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037431-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARIZETE MARIA PEREIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 30 de agosto de 2017, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz 

jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

diz não haver prova do nexo causal entre o acidente e a lesão, tampouco 

da invalidez, afirmando ser imprescindível a produção de prova pericial, a 

fim de se aferir o grau da lesão indenizável. Requer, por fim, o acolhimento 

das preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do 

mérito ou, em caso de procedência, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de 

condenação. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se pronunciarem acerca da perícia médica 

realizada, que apurou lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. As 

partes não se manifestaram acerca do laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, sobre as 

preliminares alegada pela ré, impõe-se esclarecer, quanto à primeira, não 

ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada 

pela requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 
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anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente envolvendo veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas o 

tornozelo direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificadas em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 
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DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido aos autos está 

em sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do IML para 

comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de indenização 

administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação indenizatória. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo o documento médico, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente veicular, afastando, assim, a alegação de 

ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional descrita acima parcial e corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 25% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

843,75. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Marizete Maria Pereira na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo 

salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência tem se 

posicionado no seguinte sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade, sobretudo porque a autora pede indenização de “até” R$ 

13.500,00. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001528-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ALEX LUIS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente do 

acidente de trânsito que sofreu no dia 9.12.2017, com apoio em vários 

documentos, no valor máximo da cobertura total prevista em lei. Requer 

seja a ré proibida de incursionar em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo. Foram anexados documentos. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a 

perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora acometida de 

invalidez parcial incompleta em ombro direito, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento – 86). Em contestação, a parte ré argui, em 

preliminar, a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, 

ausência de requerimento administrativo, ausência do laudo do IML (art. 

5º, § 5º, da Lei 6.194/74). Quanto ao mérito, afirma que não restou 

demonstrado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, afirmando ser 

imprescindível a comprovação do grau da invalidez por laudo médico 

emitido pelo IML e que o boletim de ocorrência policial declarado 

unilateralmente e elaborado após o sinistro não serve como meio de prova, 

requerendo, assim, a improcedência dos pedidos, ou alternativamente, que 

a indenização seja condicionada ao grau da lesão a ser apurado em 

perícia técnica judicial. Foram anexados documentos. A peça de defesa 

foi impugnada. As preliminares foram afastadas em despacho saneador. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se a análise do mérito, 

tendo em vista que as preliminares foram afastadas em despacho 

saneador. Saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 
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processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial declarado por terceiro e 

lavrado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova, 

ressalte-se que tal documento não é indispensável, quando existentes 

outros documentos que demonstrem a ocorrência do fato e as lesões, 

como neste caso. Nesses termos, não é correto falar-se de sua 

imprestabilidade, tampouco da imprescindibilidade de graduação da lesão 

por laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, uma vez que tal 

exigência só serve para o caso de indenização administrativa, mas jamais 

para o ajuizamento da ação, especialmente porque será realizada perícia 

técnica judicial durante a instrução processual. Como se vê, não se 

sustenta a afirmação de que inexiste prova do nexo de causalidade entre 

o sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, assim se inferindo dos 

documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, 

prontuário, receituários e laudos médicos, que confirmam, 

indubitavelmente, as lesões provocadas na parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 9.12.2017, o que, aliás, foi confirmado 

por perícia técnica judicial, que a diagnosticou com invalidez parcial 

incompleta em ombro direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento – 

p. 86). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos – 12,5% do valor global da cobertura). Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Alex Luis Ramos da Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento da quantia de 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 

12,5% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a parte ré de incursionar na 

residência da parte autora para tratar de assunto relacionado a este 

processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019232-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Aryadnni Correa da Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1019232-45.2018.8.11.0041 – PJE ARYADNNI CORREA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 03.4.2018 sofreu um acidente, provocando-lhe invalidez 

permanente, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pede, assim, a procedência do 

pleito, a fim de ver a requerida condenada ao pagamento da verba 

indenizatória, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em despacho 
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inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25% . Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz inexistir prova acerca da invalidez 

narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, 

especialmente porque o boletim de ocorrência elaborado com base de 

declarações unilaterais não possuem força probantes. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação, a parte autora reitera os termos 

da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. 

Houve regularização na representação processual, tendo em vista a parte 

autora atingiu a maioridade civil no decorrer da ação. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme protocolo do 

requerimento administrativo, foi contestada a ação, não havendo, desse 

modo, que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 
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TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em certidão do SAMU e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com lesão na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a parte requerente teve afetado de forma parcial e 

definitiva as funções da mão esquerda, quantificada em 25%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Aryadnni Correa Da Silva na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 
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acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Exclua-se do polo ativo o 

representante da autora. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016871-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

PAULO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A., pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 7 de setembro de 2018 sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido fratura da mão direita e demais lesões a serem apuradas em 

perícia judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 

2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em contestação, a requerida sustenta, em preliminar, que o 

pedido já foi negado na esfera administrativa porque não foi constatada 

invalidez. Quanto ao mérito, alega que, caso haja condenação, deverá ser 

observado a grau da lesão apurado em perícia médica, devendo os juros 

ser fixados a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, 

pugnando pela condenação da requerida em litigância de má-fé. Não 

houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 
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condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em mão 

direita, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%. Logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se da 

peça de defesa que a ré em momento algum negou a regulação do 

sinistro, tendo apenas alegado que o pedido não foi atendido porque não 

foi constatada invalidez, de modo que quem confunde a realidade dos 

fatos é o próprio autor. Desta feita, não há se falar em litigância de má-fé. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por 

Paulo Vieira dos Santos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta 

em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 

26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028197-75.2019.8.11.0041
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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JONES GATTASS DIAS

 

IZULINA RAMOS VALDONADO, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 31 

de maio de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 
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incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura, traumatismo craniano encefálico, fraturas da coluna e da 

estrutura torácica, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e 

pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de 

R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas 

em 10%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

inépcia da inicial por ausência de alguns documentos, além da ausência de 

interesse de agir em razão da falta de pedido administrativo. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 
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falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Por fim, no 

que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe 

esclarecer que a alegação está equivocada, pois a autora trouxe todas 

essas informações na inicial, segundo se infere dos Ids. 21262435 e 

21262653. A identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante 

nas ações em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, 

diante do caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade 

de identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que o 

boletim a documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu 

no Estado de Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Várzea 

Grande. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 
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de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 10%, revela-se justa e adequada a fixação de 10% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.350,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Izulina Ramos Valdonado 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002420-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

KELLYA ROBERTA PINTO FERREIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente do 

acidente de trânsito que sofreu no dia 13.11.2017, com apoio em vários 

documentos, no valor máximo da cobertura total prevista em lei. Requer 

seja a ré proibida de incursionar em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo. Foram anexados documentos. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a 

perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora acometida de 

invalidez parcial incompleta em pé direito, quantificada em 25% (vinte e 

cinco por cento – 121). Em contestação, a parte ré argui, em preliminar, a 

alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, ausência de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, afirma que não restou 

demonstrado o nexo causal entre o sinistro e as lesões, afirmando ser 

imprescindível a comprovação do grau da invalidez por laudo médico 

emitido pelo IML e que o boletim de ocorrência policial declarado 

unilateralmente e elaborado após o sinistro não serve como meio de prova, 

requerendo, assim, a improcedência dos pedidos, ou alternativamente, que 

a indenização seja condicionada ao grau da lesão a ser apurado em 

perícia técnica judicial. Mostrou-se contrária à inversão do ônus da prova. 

Requer manifestação expressa do Juízo quanto às normas do inciso LV, 

do art. 5º, da CF, e dos arts. 3º, II, e 5º, § 5º, ambos Lei n. 6.194/74, para 

fins de prequestionamento. Foram anexados documentos. Em impugnação 

à contestação a parte autora ratificou os termos da exordial e requereu a 

condenação da ré nas penas de litigância de má-fé por ter afirmado não 

ter havido requerimento administrativo, mesmo os documentos trazidos 

com a inicial demonstrando o contrário (arts. 79 e 80, CPC). A seguradora 

ré impugnou o laudo pericial com o fundamento de que a conclusão do Sr. 
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Perito é incerta, na medida em que constatou invalidez no pé direito, 

enquanto que os documentos médicos relatam trauma no tornozelo, 

requerendo seja intimado o experto para responder aos quesitos 

complementares. As preliminares foram afastadas em despacho 

saneador. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da necessidade ou não 

de se submeter ao Sr. Perito Judicial os quesitos complementares 

apresentados pela parte ré. A irresignação da parte ré consiste no fato de 

que existe divergência entre os documentos médicos acostados nos 

autos, trazidos com a inicial, que apontam lesão em tornozelo, e a perícia 

judicial, que constatou incapacidade no pé direito. Tal inconformismo não 

procede porque a perícia judicial supre qualquer dúvida existente entre a 

lesão e o acidente e é a que forma o convencimento do magistrado, até 

porque realizado com imparcialidade e o crime do contraditório. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIA 

ENTRE LAUDOS CONSTANTES DOS AUTOS. NEXO CAUSAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. - Incide a preclusão sobre matéria 

preliminar já arguida e rejeitada em audiência sem a interposição de 

recurso no momento oportuno. - Cumpre registrar que, havendo 

divergência entre laudos periciais, deve prevalecer o laudo produzido em 

Juízo, porquanto submetido ao crivo do contraditório. - Se os elementos 

dos autos demonstrarem inequivocamente que as lesões decorreram em 

razão do acidente automobilístico, não há que se falar na ausência de 

nexo causal, sendo devida a indenização. - Nas ações de seguro DPVAT, 

a correção monetária, conforme índices da Corregedoria-Geral de Justiça 

deve incidir desde o evento danoso e os juros de mora, no percentual de 

1% ao mês, desde a citação.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0271.16.003759-1/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível – j. 

3.3.2020 – DJe 13.3.2020 – destaquei ). Tem-se, assim, que a providência 

requerida pela parte ré mostra-se desnecessária, tendo em vista que o 

laudo pericial questionado foi conclusivo e as lesões suficientemente 

esclarecidas, cumprindo ressaltar que o mero fato de os documentos 

médicos trazidos com a inicial afirmarem a existência de lesões no 

tornozelo, contrário, portanto, com a perícia judicial que apontou lesão no 

pé direito, isso por si só não tem o condão de descontituir o ato ou até 

mesmo complementá-lo. Saliente-se, também, que a jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a perícia realizada em mutirão do seguro 

DPVAT encartada nos autos é documento hábil a convencer o magistrado 

da ocorrência de lesões decorrentes de acidente de trânsito, 

permitindo-lhe seja aferida sua gradação (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª 

Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. 

Também é assente na jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial 

emitido por perito nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos 

médicos trazidos com a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, 

assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO 

DPVAT - LAUDO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA 

LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - 

COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - 

EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, 

CAPUT DO CPC/15 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O laudo pericial judicial, 

elaborado por perito nomeado pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos 

documentos médicos apresentados com a inicial, razão pela qual não se 

fazem necessários novos esclarecimentos e a divergência do assistente 

técnico da seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - 

Apelação Cível 1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des.Sérgio André da 

Fonseca Xavier , 18ª Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – 

destaquei). Como se vê, tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo 

do contraditório e elaborado por profissional da confiança do juízo, com 

imparcialidade, precisão e clareza, não há que se cogitar de prestação de 

esclarecimentos pelo perito, ainda mais quando se observa do primeiro 

atendimento médico realizado no dia do acidente que a vítima apresentava 

queixa em face dorsal de pé direito (p. 38), o mesmo ocorrendo nas 

consultas posteriores (p. 39-40). Ultrapassada tal questão, passa-se a 

análise do mérito, ressaltando-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 
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art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial declarado por terceiro e 

lavrado posteriormente ao sinistro não serve como meio de prova, 

ressalte-se que tal documento não é indispensável, quando existentes 

outros documentos que demonstrem a ocorrência do fato e as lesões, 

como neste caso. Nesses termos, não é correto falar-se de sua 

imprestabilidade, tampouco da imprescindibilidade de graduação da lesão 

por laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, uma vez que tal 

exigência só serve para o caso de indenização administrativa, mas jamais 

para o ajuizamento da ação, especialmente porque será realizada perícia 

técnica judicial durante a instrução processual. Como se vê, não se 

sustenta a afirmação de que inexiste prova do nexo de causalidade entre 

o sinistro e as lesões experimentadas pela vítima, assim se inferindo dos 

documentos trazidos com a inicial, consistentes em boletim de ocorrência, 

prontuário, receituários e laudos médicos, que confirmam, 

indubitavelmente, as lesões provocadas na parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 13.11.2017, o que, aliás, foi 

confirmado por perícia técnica judicial, que a diagnosticou com invalidez 

parcial incompleta em pé direito, quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento – p. 121). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés, corresponde a 50%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos – 12,5% do valor global da cobertura). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Kellya Robereta 

Pinto Ferrreira na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento da quantia de 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 

12,5% do valor global da cobertura, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em 

conta, o pequeno valor da condenação, a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, aplicando-se, 

neste caso, o princípio da causalidade. Proíbo a parte ré de incursionar na 

residência da parte autora para tratar de assunto relacionado a este 

processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.
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Autos n. 1043921-22.2019.8.11.0041 – PJE GILMAR ALFREDO, qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega sofreu um 

acidente, provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como adequação do valor da 

causa ao proveito econômico pretendido. Sustenta, ainda, a ausência da 

decisão administrativa do requerimento pleiteado. Quanto ao mérito, diz 

inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a 

suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não possuem 

força probantes, bem como a ausência do laudo do IML. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75% . Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar não ser possível a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 
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REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à – 

necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 
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encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no registro policial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do membro inferior 

direito, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Gilberto Alfredo na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86 

do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOSÉ ROCHA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 6 de 

março de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do ombro, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 2.000,00. Não 

houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 
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ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Por fim, no 

que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe 

esclarecer que a alegação está equivocada, pois a autora trouxe todas 

essas informações na inicial, segundo se infere do Id. 19577403. A 

identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas ações 

em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante do 

caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que o 

boletim a documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu 

no Estado de Mato Grosso. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 
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indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por José Rocha de Oliveira 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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JOÃO MENDES DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 5 de agosto de 2017, sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz 

jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

diz não haver prova do nexo causal entre o acidente e a lesão, tampouco 

da invalidez, afirmando ser imprescindível a produção de prova pericial, a 
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fim de se aferir o grau da lesão indenizável. Requer, por fim, o acolhimento 

das preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do 

mérito ou, em caso de procedência, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de 

condenação. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se pronunciarem acerca da perícia médica 

realizada, que apurou lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. As 

partes não se manifestaram acerca do laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, sobre as 

preliminares alegada pela ré, impõe-se esclarecer, quanto à primeira, não 

ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada 

pela requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 
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pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente envolvendo veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas o 

tornozelo direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificadas em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido aos autos está 

em sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do IML para 

comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de indenização 

administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação indenizatória. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 
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laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo o documento médico, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente veicular, afastando, assim, a alegação de 

ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional descrita acima parcial e corresponde a 25%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.531,25. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por João 

Mendes da Conceição na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo 

salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência tem se 

posicionado no seguinte sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade, sobretudo porque a autora pede indenização de “até” R$ 

13.500,00. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo 

legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1003200-62.2018.8.11.0041 – PJE WANESSA MARIA CELESTE 

DOS SANTOS, menor, representada por sua genitora Maria Aparecida de 

Oliveira, qualificadas nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 11.11.2017, sofreu um acidente fraturando o pé esquerdo, 

provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007 e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Invoca a aplicação da teoria da 

dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de 

Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz inexistir prova acerca da invalidez 

narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, 

especialmente porque o boletim de ocorrência elaborado com base de 

declarações unilaterais não possuem força probantes, bem como a 

ausência do laudo do IML. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 25%. Em impugnação, a parte autora 

reitera os termos da inicia inicial. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi parcialmente favorável a pretensão. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 
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de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

comprovado o protocolo do requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 
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interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

pé esquerdo que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

pé esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Wanessa Maria Celeste Dos Santos, menor, representada 

por sua genitora Maria Aparecida de Oliveira na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, 

quanto à fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação 

for ínfimo, como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte 

posicionamento: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES REDIVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARIA DE LOURDES REDIVO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 5 de novembro de 2016 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro direito e no 

maxilar. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida ao pagamento da verba indenizatória, mais honorários fixados 

no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 
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demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando duas lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 50%, cada uma delas. Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta não apresentação dos documentos necessários no processo 

administrativo, enfatizando que o ônus sucumbencial não pode ser 

atribuído à seguradora que negou o pedido na esfera administrativa por 

negligência da parte na apresentação dos documentos que lhe foram 

exigidos. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou 

do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer 

foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, 

requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da 

inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo/de apresentação de 

documentos, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de prova de que foram 

apresentados os documentos necessários no aludido procedimento não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência e de atendimento médico, apesar de parcialmente 

ilegível, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em ombro direito e no joelho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% cada uma. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 
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causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido 

aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 25%, logo, considerando que as 

lesões foram quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 50% de 25% do valor total da cobertura para cada uma delas, que 

resulta em R$ 3.375,00. Quanto ao pedido do autor de que a indenização 

seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a 

modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, 

por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei 

nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir e também mencionada pelo próprio autor em peça 

primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos a autora sofreu acidente em 2016, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Maria de Lourdes Redivo 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Cabe salientar, 

ainda, que a alegação da ré de que não foram apresentado os 

documentos necessários no processo administrativo não restou 

comprovada, devendo ser aplicado, sim, o princípio da causalidade. 

Assim, condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.
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WELLERSON ALVES BARROS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 10 de julho de 2016 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido escoriações em 

membro superior direito, fraturas do pé direito e do joelho direito, devendo, 

por isso, ser reconhecido o seu direito à indenização, com juros a partir da 

citação e correção monetária a partir do evento danosos. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa. Em contestação, a requerida sustenta, 

preliminarmente, a não comprovação de que foram apresentados os 

documentos necessários no processo administrativo, devendo o processo 

ser extinto por ausência de interesse de agir, enfatizando que o ônus 

sucumbencial não pode ser atribuído à seguradora que negou o pedido na 

esfera administrativa por negligência da parte na apresentação dos 

documentos que lhe foram exigidos. Aponta, ainda, a ausência de 

pressupostos de existência e validade processuais, em virtude de o 

comprovante de residência juntado aos autos estar em nome de terceira 

pessoa, além da ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro, tais como RG e CPF e pede a intimação da parte para 

regularização. Quanto ao mérito, impugna a documentação médica trazida 

com a inicial, alegando tratar de pessoa alheia ao processo, salientando 

não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência 

da época do sinistro ou laudo do IML e o Boletim de Ocorrência não possui 

fé pública, requerendo a improcedência do pleito. Em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial. A primeira preliminar foi afastada em decisão 

saneadora, na qual foi designada perícia médica, cujo laudo juntado aos 

autos apontou lesão parcial incompleta em membro superior esquerdo, 

quantificada em 50%. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida e ainda não apreciadas, cabendo salientar, que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

prova de que foram apresentados os documentos necessários no aludido 

procedimento não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Sobre a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência do autor, o que, segundo a 

requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se esclarecer 

que, como bem sustentado na peça de ingresso, de acordo com a Súmula 

540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade 

do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o endereço da 

seguradora é em Cuiabá, ainda que o comprovante juntado com a inicial 

esteja em nome de terceiro, de maneira algum isso afetaria a competência 

deste juízo para processar o feito. No que tange à alegação da ré de que 

não foram juntados o RG e o CPC do autor quando da regulação do 

sinistro, é certo que isso não restou demonstrado nos autos e, além do 

que, a inicial veio devidamente instruída com tais documentos, não 

havendo que se falar em intimação do autor para regularização 

processual. Oportuno esclarecer, ainda, que a impugnação da ré aos 

documentos médicos trazidos com a inicial também não merece guarida, 

vez que, embora conste documentos em nome de outra pessoa, o autor 

emendou a inicial corrigindo o equívoco, segundo se vê da manifestação 

Id. 4875922. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas em membro superior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 
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causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido 

aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que as lesões foram 

quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 

4.725,00. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Welesson Alves Barros de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustifiScada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Cabe salientar, ainda, que a 

alegação da ré de que não foram apresentado os documentos 

necessários no processo administrativo não restou comprovada, devendo 

ser aplicado, sim, o princípio da causalidade. Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015793-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBESMAR BALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RUBESMAR BALBINO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de 

fevereiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fraturas de mão e de punho, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, bem como que 

a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, 

se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do 

CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega que o acidente não é 

acobertado pelo seguro obrigatório, vez que se refere à queda de 

bicicleta, enfatizando não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito. Em caso de condenação, pugna pela fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 
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ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico, cabendo 

destacar que a descrição “acidente automobilístico” para fins de incidência 

do DPVAT deve englobar acidentes entre veículos ou entre estes e 

pedestres – sendo necessário que seja o acidente a causa da invalidez 

sofrida pelo segurado”[1]. Nesse passo, considerando que o boletim de 

ocorrência narra que o autor foi atingido por um veículo e, por isso, caiu 

de bicicleta, uma vez comprovada que essa foi a causa da lesão e 

ocasionou a invalidez, não há se falar em não abrangência da cobertura 

securitária, impondo-se, assim, a verificação quando existência e/ou a 

quantificação da lesão descrita e o nexo causal entre ele e o acidente. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 
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entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em punho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 
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1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Rubesmar Balbino da 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] TJPR – Recurso Inominado 0019931-89.2015.8.16.0018 – 

Segundo Juizado Especial Cível de Maringá – Primeira Turma Recursal, Rel. 

Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 15.2.2017 [2] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.
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P. V. F. R., menor, representado pela genitora ATAIZA FERREIRA DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16 de 

dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00. 

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o resultado obtido no 

aludo pericial, o autor pugnou pela complementação, formulando quesitos, 

enquanto que a ré nada falou. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

foi favorável à procedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, inclusive para complementação do laudo requerida pelo 

autor, vez que não foi apontada ou demonstrada qualquer irregularidade 

na perícia que mereça reparo, cabendo salientar que os questionamentos 

levantados pela parte concernente ao seguro obrigatório foram 

devidamente esclarecidos na “Avaliação Médica para fins de Conciliação” 

Id. 24382685, que assim concluiu: “dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas)”, sendo ele parcial incompleto e intensa (75%). 

Oportuno salientar, ainda, que parte dos questionamentos levantados pelo 

autor não possui natureza securitária, vez que para pagamento do DPVAT 

não se exige impedimento e/ou redução da capacidade laborativa. Feitas 

tais considerações e, antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 
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é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. No que se 

refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além 

disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Por fim, no que tange à carência da 

ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à ausência de identificação 

do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da identificação do 

Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe esclarecer que a 

alegação está equivocada, pois a representante do autor trouxe todas 

essas informações junto com a inicial, segundo se infere do Id. 19097380. 

A identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas ações 

em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante do 

caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que o 

boletim e a documentação inicial não deixam dúvidas de que o sinistro 

ocorreu no Estado de Mato Grosso, mais precisamente na cidade de 

Rondonópolis. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 
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hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 
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24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por P. V. F. R, representado 

por Ataiza Ferreira da Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008054-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 30/07/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049714-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013409-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060306-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046713-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ANHASTO BORBA (AUTOR(A))

V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046713-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ANHASTO BORBA (AUTOR(A))

V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060488-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANCANO BRUSCAGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060862-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JANDIRA NICHTERWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015950-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016047-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAILDES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015912-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015912-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015912-16.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015188-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CECILIA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015153-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014520-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ABIMAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014891-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DOS SANTOS BINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014782-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014837-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012855-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FELICIANO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014822-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILTON DA SILVA HEMOGENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIO ALVES DIAS (EXEQUENTE)

IZABEL ZIMERMANN DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CRISTIANE GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014875-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO NUNES REZENDE (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033061-93.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL HAUSCHILD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Breno Mendes Taques (REU)

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (REU)

 

Certifico que, designo o dia 10/08/2020, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017269-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Chamo o feito à ordem. Determino que risquem dos autos os 

arquivos lançados nos identificadores ID nº 8110773; 8188092 e 8188135, 

por tratar-se de peça pertencente a outro processo (Recurso Inominado), 

indevidamente anexada neste feito. O presente feito, trata-se de 

Indenizatória por Danos Materiais e Morais, onde a parte requerente vem 

aos autos, anexar o comprovante de renda para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, defiro o pedido 

formulado nos identificadores nº 8041292 e 8041415, para emenda do 

pedido, e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Isto 

posto, cumprindo a disposição do artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 

16 de Outubro de 2017, as 12h:30mn, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) , 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do 

CPC/2015. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado 

constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014167-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMANO APARECIDO MONTEIRO E MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 13:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008459-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DAVI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO 

FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015953-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1015953-85.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.762,09 

ESPÉCIE: [Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) REQUERENTE: Nome: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4193, 4193, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-940 REQUERIDO: Nome: 

AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 732, anexo B, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: CITAÇÃO DO (A) REQUERIDO(A) acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA 

INICIAL: A parte Autora busca o judiciário por meio desta ação de 

execução de título extrajudicial contra devedor solvente para receber a 

quantia do valor atualizado de R$ 3.762,09 (três mil setecentos e sessenta 

e dois reais e nove centavos), fundada em titulo executivo extrajudicial - 

Instrumento Particular de Contrato (anexo), sendo este crédito certo, 

líquido e exigível. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica avidado pela exequente, em 

face da não localização da empresa executada para citação dos termos 

desta demanda, bem como em razão da referida empresa unipessoal estar 

inativa, de acordo com a certidão extraída do site da Receita Federal do 

Brasil. Com efeito, o pedido aviado encontra respaldo na legislação pátria 

vigente, no entanto, ausente nos autos a demonstração da inexistência de 

patrimônio da empresa executada para saldar a presente execução. A 

desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, 

dependente de requisitos comprovados nos autos para seu deferimento, 

ou seja, a regra é a separação entre o patrimônio da empresa e dos 

sócios e, somente possível a quebra do regramento quando houver 

dissolução irregular da sociedade, fraude à execução e a inexistência de 

bens da empresa passíveis de penhora. Nesse sentido: “EMENTA: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMENTA. 

EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA de bens que não se 

afiguram SUFICIENTES. Ausência de indícios de atos fraudulentos ou 

abuso de direito. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 

21674389020188260000 SP 2167438-90.2018.8.26.0000, Relator: Coelho 

Mendes, Data de Julgamento: 25/06/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/06/2019).” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA.- Não restando 

comprovado que houve o abuso de personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, previstos no art. 

50, Código Civil, tampouco aqueles autorizados pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Teoria Menor), não há falar em desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade agravada. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.10.131005-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana 
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Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, 

publicação da súmula em 23/08/2019).” Com efeito, não há comprovação 

nos autos de que a devedora não tenha patrimônio para saldar a dívida 

perseguida nesta execução, pois sequer há registro no feito de que 

tenham sido envidadas tentativas de penhora via convênios Bacenjud e 

Renajud. Deste modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. Por fim, invocando o princípio da celeridade, 

determino a expedição de ofício ao Serasa para inclusão do nome da parte 

executada naquele cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito 

perseguido nesta execução, caso ainda não tenha sido adotada tal 

providência Por fim, DEFIRO a citação por meio de edital da empresa 

executada, conforme requerido no id. 22145621. Expeça-se o competente 

edital de citação com prazo de 20 dias (art. 257, II, III e IV do CPC). 

Decorrido o prazo de resposta in albis, INTIME-SE a exequente para que 

apresente o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) 

dias, para viabilizar pesquisas de patrimônio via convênios BACENJUD e 

RENAJUD de propriedade da executada, assim como de seu único sócio. 

Desde já, nomeio curador especial um dos Defensores Públicos da 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente acerca da nomeação, 

para representar a executada, nos termos do artigo 72, inciso II do CPC e 

Súmula 196 do STJ. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 

que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a presente ação. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006838-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014228-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOURA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014228-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOURA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055657-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

ALEX ANDRE MARTINS OAB - 818.931.241-34 (REPRESENTANTE)

ANGELICA DE PAULA E SILVA MARTINS OAB - 006.904.591-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006822-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGNALDO PASSOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038387-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008103-72.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DOS SANTOS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048400-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LICIA DE ARIMATEIA SILVA (AUTOR(A))

JOVANIO CONCEICAO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001921-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045979-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEOCADIA ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1024953-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE PATRICIA DE JESUS OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054118-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 08:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038310-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE ALVES RAFAEL DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014267-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014345-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNNY ESTHER ALVES MOREIRA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013806-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO SCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 
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(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 11:15 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060349-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061468-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 8:45 Horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003057-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009262-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JUNIOR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014661-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIVADAVIA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1458125 Nr: 3182-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLOVIS PEZZI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25.731-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 Embargos de Terceiros nº1458125

Apenso ao processo Código nº402921

VISTOS,

 CADASTREM-SE os advogados do Embargado para recebimento da 

intimação nos termos do artigo 677,§3º do CPC.

INTIME-SE a parte Embargante, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, juntando elementos 

de prova que comprovem fazer jus ao benefício (última declaração de 

imposto de renda, holerite, etc...), sob pena de indeferimento do benefício;

 Decorrido o prazo supra, voltem conclusos para análise de pedido com 

urgência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2.020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1458125 Nr: 3182-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLOVIS PEZZI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25.731-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 Processo nº1458125

VISTOS,

 Não obstante a juntada dos documentos pela parte Embargante, verifico 

que na Declaração de Imposto de Renda que se trata de sócio proprietário 

de micro empresa ou empresa de pequeno porte, com rendimento 

declarado no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), além de 

possuir inúmeros bens móveis de elevado valor.

A par disso, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça nos termos 

da decisão anterior (fls. 28).

Comprovado o recolhimento das custas e despesas processuais, voltem 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência;

INTIME-SE. Cumpra-se

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008054-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014267-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001033-04.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049714-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1049714-39.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013409-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1013409-22.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 
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Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060306-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060306-45.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046713-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ANHASTO BORBA (AUTOR(A))

V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo 

1014267-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060488-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANCANO BRUSCAGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060488-31.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060862-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JANDIRA NICHTERWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060862-47.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015950-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015950-28.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016047-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAILDES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1016047-28.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015188-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CECILIA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015188-12.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015153-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015153-52.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014520-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014520-41.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 
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Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014891-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DOS SANTOS BINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014891-05.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014782-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014782-88.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014837-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA LOBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014837-39.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012855-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FELICIANO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1012855-87.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014822-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 
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termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014822-70.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001075-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILTON DA SILVA HEMOGENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1001076-38.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014167-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMANO APARECIDO MONTEIRO E MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014167-98.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006838-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006838-35.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 
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apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006822-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGNALDO PASSOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006822-81.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008103-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DOS SANTOS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1008103-72.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014267-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014267-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014345-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNNY ESTHER ALVES MOREIRA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014345-47.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060349-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060349-79.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061468-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1061468-75.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003057-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003057-05.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009262-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JUNIOR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1009262-50.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DA CONCEICAO ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006166-27.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 
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Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014661-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIVADAVIA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014661-60.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014492-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ACACIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014492-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por JULIO ACACIO DO NASCIMENTO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016433-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ANTUNES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016433-58.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

LINDOMAR ANTUNES JUNIOR em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014577-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014577-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por PEDRO PAULO DA SILVA PEREIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014588-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014588-88.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA em 

face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. 

De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014590-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014590-58.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017758-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LOPES HERVATIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017758-68.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

MARIANA LOPES HERVATIN em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 
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não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014598-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014598-35.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por FABIANO DA SILVA PESSOA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017810-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MOREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017810-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

EZEQUIEL MOREIRA BARBOSA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017768-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017768-15.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por E. B. V. 

S. em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A 

parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao 

protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 
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encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014680-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAEL MARQUES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014680-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MYKAEL MARQUES SOARES em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014825-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TYAGO ELOY DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014825-25.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por TYAGO ELOY DE ALMEIDA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017817-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017817-56.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EDNEY 

JOAO DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 
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contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015562-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015562-28.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOAO 

VITOR GONCALVES em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011768-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONA PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo nº 1011768-33.2019.8.11.0041 Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Iona Pires dos Santos 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Postula a parque 

requerida pelo chamamento do feito à ordem, em razão da apresentação 

de documento que, supostamente, rechaça a veracidade/autenticidade da 

ficha de atendimento, apresentada nestes autos (ID 18844477). Isto posto, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu advogado, para que se 

manifeste acerca do documento juntado pela parte requerida. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006784-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006784-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BRANCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição que noticia o pagamento. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006784-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006784-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006784-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BRANCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição que noticia o pagamento. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017733-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO DE OLIVEIRA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA ANDREO (REU)

MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017733-55.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão de contrato de aluguel c/c despejo c/c pedido de 

tutela antecipada com ordem de arrombamento c/c cobrança de alugueres 

proposta por Armando de Oliveira Braga em desfavor de Marcos de 

Almeida Andreo. Da leitura da inicial, faz-se necessário intimar a parte 

autora para reapresentar os documentos de ID’s 31458857, 31458860, 
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31458863, 31458886, 31458890, 31459560 e 314560115, eis que foram 

digitalizados invertidos. Pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, porém deixaram de trazer aos autos documentos 

que comprovem o seu estado de hipossuficiência. Diante do crescente 

número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Portanto, 

nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-se o autor para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia integral dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017878-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017878-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARCIO 

DE ARRUDA CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017857-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CRUZ VIEIRA OAB - 041.541.711-27 (REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017857-38.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por S. C. P. 

M. e outros em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos 

ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015568-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DOS SANTOS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015568-35.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por VIVIANE 

GONCALVES DOS SANTOS NEVES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 
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o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017854-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017854-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARIA 

MADALENA DE CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015598-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015598-70.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

GRACIELE BARBOSA DE OLIVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015670-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN THIAGO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015670-57.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

CRISTHIAN THIAGO DE ALMEIDA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 
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com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015678-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEDILSON BRAZ MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015678-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

JEDILSON BRAZ MACIEL em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015856-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAS DORES RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015856-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MANOEL 

DAS DORES RODRIGUES DE CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015882-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GAMARRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015882-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Em que pese o 

autor defender a desnecessidade do pedido administrativo, é certo o 

entendimento jurisprudencial no sentido de ao menos haver a tentativa no 

protocolo do pedido administrativo. Diante disso, determino que a parte 

autora emenda sua inicial, no prazo de 15 dias, afim de apresentar cópia 

de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014693-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014693-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por JOSE DIFONSO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 
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249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014840-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEWEN SANTANA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014840-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por KEWEN SANTANA DIAS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016064-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BATISTA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016064-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

RODRIGO GOMES BATISTA MORAES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016120-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL XAVIER ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016120-97.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOEL 

XAVIER ALVES em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 
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processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016201-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL EDWARD RIBEIRO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016201-46.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

MAXWELL EDWARD RIBEIRO SOARES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016240-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUGUSTO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016240-43.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta 

por MAURICIO AUGUSTO MACIEL em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016293-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX DE BARROS (AUTOR(A))

A. C. J. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016293-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por A. C. J. 

B. e outros em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos 

ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 
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previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016355-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016355-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

RONILSON FERREIRA DA GUIA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014547-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL AQUINO PADILHA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014547-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ISMAEL 

AQUINO PADILHA JUNIOR em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014636-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SERGIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014636-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por CLAUDIO 

SERGIO DE LIMA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 
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Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016208-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MENDES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016208-38.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JEAN 

CARLOS MENDES DE MORAES em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014439-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014439-92.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ALESSANDRA GOMES XAVIER em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014774-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014774-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por PAULO 

FERREIRA LIMA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014931-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR NEVES SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014931-84.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ODEMAR 

NEVES SILVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014957-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014957-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARIA 

APARECIDA CRUZ em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1017806-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRAN DE PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017806-27.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015265-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015265-21.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por S. D. C. 

L. em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A 

parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao 

protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 
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audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015391-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VASNI SILVA MANSK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015391-71.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015526-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA ROCHA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015526-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MANOEL 

DA ROCHA E SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015911-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRADO DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015911-31.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOSE 

PRADO DE ASSIS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016068-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016068-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

AGUINALDO CRUZ FERREIRA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 
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administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017942-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BENHUR GONCALVES NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017942-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

MATHEUS BENHUR GONCALVES NOVAIS em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017933-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LIMA JUREMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017933-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por DANIEL 

LIMA JUREMEIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017033-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017033-79.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

extratos bancários e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana 
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Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005188-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005188-50.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WILSON BELO DOS 

SANTOS em face de TIM CELULAR S.A.. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009798-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENERANDA ACOSTA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT6903-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GABRIEL DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009798-61.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014373-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GALINDO PLACHESKI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014373-15.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS proposta 

por FERNANDO CESAR MARTINS em face de BRUNO GALINDO 

PLACHESKI. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015443-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JUNIOR CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015443-67.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015493-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM INDUSTRIA DE TERMOPLASTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015493-93.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016577-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR TEIXEIRA LOPES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA BARCELLOS JUNIOR (REU)

ELISABETE MARTINS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016577-32.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016795-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016795-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO GUSTAVO 

DORILEO em face de VIVO S.A.. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016923-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016923-80.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

extratos bancários e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017969-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017969-07.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

VALDINEIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013187-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILSON DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013187-54.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por BENILSON 

DA SILVA CORREA em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014027-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE OAB - SP138636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014027-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016791-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016791-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017116-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BOTELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017116-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016714-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016714-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória de danos morais proposta por CLAUDINEI DE 

OLIVEIRA MARINS em face de CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016393-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA OAB - PR34820 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTO PRIME MT COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016393-76.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007580-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1007580-94.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luiz Nascimento de 

Queiroz contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

25/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 22072443), sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 25/01/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o requerimento de exame de 

corpo e delito, o relatório de ocorrência emitido pelo SAMU e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de lesões 

de estruturas torácicas o percentual incidente é de 100% (cem por cento) 

do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. No que tange aos alegados danos morais sofridos pelo 

autor ante a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que não 

merece prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não 

indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(25/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008883-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NEVES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008883-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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ELTON NEVES DO ESPIRITO SANTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Elton 

Neves do Espirito Santo contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Aduz 

a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse de 

agir e ausência de laudo do IML, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no 

ID.22214316. Conforme determinado pelo juízo no ID 18013299, foi 

realizada perícia médica (ID 22066580), sendo apresentado laudo, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. IV – Da carência de ação por não 

apresentação do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente à não apresentação do Boletim de Ocorrência pela parte autora, 

tenho que a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. V - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ainda da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um 

dos PÉS o percentual incidente é de 50% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu pé direito é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. No que tange aos alegados 

danos morais sofridos pelo autor ante a não prestação de atendimento 

pela parte ré para protocolização do pedido administrativo, tenho que não 

merece prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não 

indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §

§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006870-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SIMONE CATARINA CATANI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 
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PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. INTIME-SE A 

REQUERIDA PESSOALMENTE A FIM DE QUE EFETUE O PAGAMENTO. Em 

15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (CPC, art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial 

para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008230-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 
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respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009865-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDIANE LIMA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022793-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILLARY ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022793-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

HILLARY ALVES SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de 

ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 
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conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008648-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENGNE LUIS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008648-79.2019.8.11.0041 AUTOR(A): WENGNE 

LUIS GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019061-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019061-54.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IZABEL 

FERREIRA DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 
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OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019061-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017311-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILINGARDI CACHONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017311-17.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

VANDERLEI SILINGARDI CACHONE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte 

mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. 

TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar 

com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 
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acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017639-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM PEREIRA CUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017639-44.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDIVAM PEREIRA CUBA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034495-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034495-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036745-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036745-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANUSA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 
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“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036896-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE RIEDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036896-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADENIR JOSE RIEDIGER REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. O 

ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte 

mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. 

TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar 

com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020402-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020402-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 
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tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020930-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020930-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO SOARES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 
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a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015673-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE TANIA DA CRUZ BATISTA OAB - 021.244.201-51 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015673-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): P. 

H. C. D. O. REPRESENTANTE: ROSELEIDE TANIA DA CRUZ BATISTA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus 

probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais 

forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, 

a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o 

pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da 

prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a 

obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré 

as consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041947-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEVANILSON DA SILVA LICERAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041947-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEVANILSON DA SILVA LICERAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027464-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027464-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDIMAR MENDES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 
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não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015752-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015752-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCILEIA GONCALVES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027885-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA DE ASSIS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027885-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA SOUZA DE ASSIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014478-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014478-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 261 de 921



gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022578-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUSA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022578-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL SOUSA MENDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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JOELME DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016430-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELME DA COSTA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026622-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISETE GEORGINA DE ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 263 de 921



JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022717-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENISON DE ARAUJO BRAUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022717-87.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOENISON 

DE ARAUJO BRAUNA RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., 

MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Constatado a necessidade de produção 

de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional 

DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital 

Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, Cuiabá-MT, INEC Fone: 

(65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 - 8057, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos 

intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida para 

depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041204-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA APARECIDA PLENS (REQUERIDO)

CELSO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Considerando que na Precatória consta apenas um endereço para ambos 

os Requeridos e que a certidão do Oficial de Justiça informa que os 

moradores do imóvel são terceiros, intimo o Requerente para que indique 

novo endereço e deposite a respectiva diligência para nova tentativa de 

citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040597-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BARCE CRAICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, manifestarem sobre a Avaliação Médica 

juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040597-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BARCE CRAICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, manifestarem sobre a Avaliação Médica 

juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040241-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR TREZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANCIAN COCCO OAB - RS91504 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLY MARQUES VALIM (REQUERIDO)
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Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a Certidão Negativa do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução independentemente de 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035208-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035208-58.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEDEON DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. 

No decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte 

interessada. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. Verifica-se 

que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem 

que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas 

processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código 

de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo 

Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO 

ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da inicial, não 

exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 

138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA A.L LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031476-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AVGAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA PRATTI OAB - SP174352 (ADVOGADO(A))

PAULA APARECIDA MENGHINI OAB - SP280076 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação aos Embargos.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031398-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JODINEY SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024519-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIZA PEREIRA PEDROSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024519-86.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

EXECUTADO: ADALGIZA PEREIRA PEDROSO CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe a Portaria nº 142/2019 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030082-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030082-61.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AEROTRI 

AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME EXECUTADO: NOVO 

NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CERTIDÃO Certifico que decorreu 

o prazo sem manifestação da parte requerida. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar requerer o que de direito, no prazo de 5 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030082-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030082-61.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AEROTRI 

AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME EXECUTADO: NOVO 

NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA CERTIDÃO Certifico que decorreu 

o prazo sem manifestação da parte requerida. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar requerer o que de direito, no prazo de 5 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019556-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. SALVES DE OLIVEIRA - ME (REU)

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019556-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: A. SALVES DE OLIVEIRA - ME, 

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038631-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABELIO BORGES DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038631-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO REU: ABELIO BORGES DA COSTA 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019790-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019790-51.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: MARINO, MELLO 

OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019790-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019790-51.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: MARINO, MELLO 

OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038631-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABELIO BORGES DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038631-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO REU: ABELIO BORGES DA COSTA 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038475-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V CARNEIRO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038475-72.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SESI - 

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: V CARNEIRO FILHO - ME 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril 

de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033143-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOMOV S/A (REQUERENTE)

SOIMPEX S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033143-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SOMOV 

S/A, SOIMPEX S.A. REQUERIDO: PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - EPP CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque 

no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como 

o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto 

bancário, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028097-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGE LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028097-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): A G R 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP REU: ARGE LTDA. 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril 

de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016718-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016718-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS 

VILELA DE FREITAS REU: JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo 

de 120 dias, sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer 

o que de direito, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ANDREO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016051-70.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: TONY 

ANDREO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: SPE SKY VIEW PAIAGUAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031178-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031178-14.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CAIADO 

PNEUS LTDA EXECUTADO: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 

TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 
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justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008457-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008457-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): E.M.P. 

CONSTRUTORA LTDA REU: CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril 

de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005455-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005455-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REU: JOSE DE OLIVEIRA 

LIMA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017161-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES E MOLINA LTDA - ME (REQUERIDO)

ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

(REQUERIDO)

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERIDO)

COUNTRY SHOPPING S/A (REQUERIDO)

VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

RBJ PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso - Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos - CEJUSC DA CAPITAL C E R T I D Ã 

O Certifico que em virtude da decisão proferida nestes autos (ID 

31470314), informo a possibilidade de agendamento de audiência de 

mediação para a próxima semana. Para tanto, solicito a intimação das 

partes e advogados, para que manifestem expressamente a concordância 

com a realização do ato por videoconferência, bem como a indicação de 

que possuem os recursos tecnológicos necessários para participação da 

audiência e os meios de contato (telefone, whatsapp e/ou e-mail) para 

envio do respectivo link de acesso à sala virtual ou realização de 

chamada. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017161-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES E MOLINA LTDA - ME (REQUERIDO)

ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. 

(REQUERIDO)

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERIDO)

COUNTRY SHOPPING S/A (REQUERIDO)

VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

RBJ PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1017161-02.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - 

EPP REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, COUNTRY 

SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 

S/A, RBJ PARTICIPACOES LTDA, RODRIGUES E MOLINA LTDA - ME, 

ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA., 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ADMINISTRADORA 

DE BENS CENTRO OESTE LTDA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente, com fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos 

com o objetivo de INTIMAR a parte autora para indicar e-mail e telefones e 

whatsapp de todas as partes da lide, para possibilitar a intimação e 

contato com as requeridas para manifestação de concordância e a data 

possível, conforme solicitação da Central de Conciliação - Cejusc: 

"Certifico que em virtude da decisão proferida nestes autos (ID 31470314), 

informo a possibilidade de agendamento de audiência de mediação para a 

próxima semana. Para tanto, solicito a intimação das partes e advogados, 

para que manifestem expressamente a concordância com a realização do 

ato por videoconferência, bem como a indicação de que possuem os 

recursos tecnológicos necessários para participação da audiência e os 

meios de contato (telefone, whatsapp e/ou e-mail) para envio do 

respectivo link de acesso à sala virtual ou realização de chamada." 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / 

Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027756-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO DE PAOLI BALBINO DE ALMEIDA LIMA OAB - MG123643 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU OAB - MG0080702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027756-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARILENE 

DE OLIVEIRA SILVA CASTRO REU: EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA 

DISTRIBUIDORA LTDA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013140-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013140-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: UNIAO TOTAL ENGENHARIA 

LTDA - EPP CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque 

no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como 

o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019521-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEVATRANS COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CASTRO BARINI OAB - SP321527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019521-46.2016.8.11.0041 AUTOR(A): 

CEVATRANS COMERCIO LTDA REU: CEREAL SUL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0035039-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA OAB - 089.768.208-43 (REPRESENTANTE)

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RIGO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0035039-93.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ELIANE HERREIRA CUNHA LITISCONSORTE: RENATO 

RIGO Vistos etc. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

requerida, citada por hora certa, se manifestar, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL 

desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da 

parte requerida, com fulcro no artigo 72, inciso II, do CPC. INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017593-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALVES FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ID CASAS CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017593-60.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO 

ANTONIO ALVES FONSECA REU: ID CASAS CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CERTIDÃO Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017758-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VIAREGGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VARGAS NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017758-05.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO VIAREGGIO EXECUTADO: FRANCISCO VARGAS 

NETO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008764-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DO NASCIMENTO DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008764-22.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LUIZ PAULO DO NASCIMENTO 

DE CAMARGO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016529-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE QUECADA SCHULTZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SPC - SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0016529-32.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAYANE QUECADA SCHULTZ 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, SPC - 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Vistos etc. No decisório anterior foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Interposto 

agravo de instrumento o recurso foi desprovido. Transcorreu o prazo sem 

o devido atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do 

emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o 

recolhimento das custas processuais. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 
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NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012309-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NOBORU WAKAMIYA (EXEQUENTE)

LUDIMILA APARECIDA DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SOARES DE MORAIS OAB - SP183461-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0012309-88.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: THIAGO NOBORU WAKAMIYA, LUDIMILA 

APARECIDA DE CAMARGO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MELIA BRASIL 

ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA. Visto. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de Id n. 28504712, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021699-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA (AUTOR(A))

ARCELINO GLORIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ALCIRA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

ANA NILZA GLORIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA ALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO GASPARINO DA SILVA (AUTOR(A))

IVO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E T. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS E 

CONVENIENCIA LTDA - EPP (REU)
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ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021699-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IVO DA 

SILVA, ANA ALVINA DA SILVA, JOAO GASPARINO DA SILVA, ANA 

NILZA GLORIA DA SILVA, MARIA ALCIRA DA SILVA CAMPOS, JOSUE DA 

SILVA, ARCELINO GLORIO DA SILVA, JOSE LUIS DA SILVA REU: LUIZ 

ANTONIO DA SILVA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, L. E T. 

COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS E CONVENIENCIA 

LTDA - EPP Vistos etc. As partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas 

as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do 

recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036006-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035747-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019990-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA FRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ADEMIR LUCIO DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT16473-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ANDRE CASTILHO OAB - MT13843-A (ADVOGADO(A))

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0019990-12.2016.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELAINE MARIA DE ARRUDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS 

LTDA, ADEMIR LUCIO DE AMORIM, ANNA CAROLINA FRANCO Vistos etc. 

Habilite-se o patrono da autora no feito. Instadas as partes a se 

manifestarem acerca das provas que pretendam produzir, comparece as 

requeridas requerendo a produção de prova técnica simplificada (pericial). 

Diante dos fatos e da real necessidade de uma pericia, nomeio o 

profissional DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, endereço no consultório, 

situado no INEC, Av. Das Flores, nº 941, Sala 201, Bairro: Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” 

§1º, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 05 (cinco) dias (CPC, art. 465, “caput” § 1º). Após, intime-se o 

Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte autora para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 95); A 

seguir intime-se o Senhor perito a levantar 50% (cinquenta por cento) do 

valor depositado, indicando o dia do início dos trabalhos, procedendo a 

escrivania a intimação dos assistentes para acompanhamento dos 

trabalhos (CPC, art. 474/476); O laudo deverá ser apresentado pelo 

Senhor Perito no prazo de 20 (vinte) dias com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes 

da apresentação do laudo (CPC, art. 477, “caput” §1º). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030017-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ROCHA CALABRIA OAB - SP126729 (ADVOGADO(A))

MARISTELA TREVISAN RODRIGUES ALVES LIMOLI OAB - SP112703 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PARMEGGIANI NARDINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030017-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: UPL DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 

REQUERIDO: FELIPE PARMEGGIANI NARDINO CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, 

intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014605-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO (REQUERENTE)

DANIEL ALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014605-61.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DANIEL 

ALVES DE ASSIS, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO REQUERIDO: 

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI, MARCELO 

SIXTO SCHIAVENIN, THAYS FERNANDA DALAVALLE CERTIDÃO Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005209-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005209-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono os 

autos intimando o autor para se manifestar quanto a informação da 6ª 

Vara Criminal, juntado retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá-MT, 24 de 

abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

da 9ª Vara Cível

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000934-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA VIA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

GERSON BENEDITO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000934-68.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BELLA VIA 

TRANSPORTES LTDA EXECUTADO: GERSON BENEDITO DA SILVA - ME, 

GERSON BENEDITO DA SILVA CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043633-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043633-11.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: CENTRO 

OESTE ASFALTOS S/A EXECUTADO: AGA CONSTRUCOES EIRELI - EPP 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1034712-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE LIMA ESTEVAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROSCOE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034712-97.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCO 

ANTONIO DE LIMA ESTEVAM EXECUTADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

ROSCOE LTDA - ME CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos para que a 

intimação da parte autora seja feita por mandado, para manifestar o que 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos presentes autos, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037901-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TC TRANSPORTE CURRUPIRA LTDA ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037901-15.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IDEAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA REU: TC TRANSPORTE 

CURRUPIRA LTDA ME CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031701-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIN - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL OLEANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031701-89.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: WIN - 

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: EMANUEL 

OLEANDRO DA SILVA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031112-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos para que seja expedido carta de citação 

conforme endereço retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018640-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GLEYDSON FELIPE MOTA (REU)

LUCIMARA ROCHA DA COSTA MOTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018640-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): AMPER - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: LUCIMARA ROCHA DA 

COSTA MOTA, FRANCISCO GLEYDSON FELIPE MOTA Vistos etc. As 

partes apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas partes. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, já antecipadas. Despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036571-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MOURA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036571-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZA 

MOURA PEREIRA DA SILVA REU: AVIANCA, COMPANIA PANAMENA DE 

AVIACION S/A Vistos etc. As partes apresentaram petitório informando 

que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do 

feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010764-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI BENETTY POFFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (REU)

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010764-58.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NANCI 

BENETTY POFFO REU: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA, 

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE Vistos etc. As partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 

quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035409-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035409-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório retro pugnando 

pela desistência da presente ação, informando que a não tem mais 

interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação sem mérito da 

desistência do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a 

requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038781-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DE SOUZA PARÁ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE DE SOUZA PEIXOTO OAB - 034.757.051-84 (REPRESENTANTE)

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO OAB - SP115461 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n.º 1038781-41.2018.8.11.0041. Vistos. Como medida de 

prudência e evitar a configuração de nulidade processual pela 

irregularidade de representação, tendo em vista que, durante o trâmite do 

processo, a requerente atingiu a maioridade civil (ID n.º 16363576), 

intime-se a requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a 

representação processual [art. 76 do Código de Processo Civil]. Após, 

voltem-me os autos conclusos para exame. Intimem-se. Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056259-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR OLIVEIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056259-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE VITOR OLIVEIRA DA CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056453-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODECIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056453-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODECIO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 09:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056878-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056878-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN ANTONIO FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056899-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056899-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCELI SANTANA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056273-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056273-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON DE OLIVEIRA ASSUNCAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 
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cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 09:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056905-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYLSON SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056905-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOYLSON SILVA DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056927-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056927-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO XAVIER PEREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056940-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DA SILVA VEDOVATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056940-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO DA SILVA VEDOVATO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056987-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALENCAR DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056987-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ALENCAR DANTAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento 

da audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 11:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1056802-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROGERIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056802-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIO ROGERIO ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento 

da audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 09:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057315-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057315-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENILTON SILVA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 13:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057040-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDIVAN MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057040-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILDIVAN MIGUEL DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057262-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA GOLBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057262-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO APARECIDO DE OLIVEIRA GOLBERTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056864-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYSON RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056864-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THALLYSON RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056848-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALIS GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056848-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALIS GONCALVES NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057622-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057622-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR DIAS DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 09:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057676-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057676-16.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057326-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEO LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057326-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEO LOURENCO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 
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de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 08. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057522-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057522-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057828-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES RODRIGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057828-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHARLES RODRIGO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 10:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057829-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057829-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICO JESUS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057830-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057830-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSAFA SOUZA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058100-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CESAR AGUILERA BELICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058100-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN CESAR AGUILERA BELICA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057987-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAM FABIO SANTANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057987-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALAM FABIO SANTANA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057995-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA OLIVEIRA BORBA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057995-81.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VANIA OLIVEIRA BORBA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento 

da audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 13:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059111-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059111-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE DA SILVA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059286-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZER GEAN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059286-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EZER GEAN DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 14:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059169-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GUIMARAES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059169-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA GUIMARAES DO NASCIMENTO REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058138-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058138-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEN COSTA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017866-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PROENCA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017866-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON PROENCA MEDEIROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017869-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUNIOR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017869-52.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON JUNIOR DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 
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julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039156-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA (REU)

EUNICE MACHADO MOREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1039156-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZA 

MARIA MARQUES FONTES REU: EUNICE MACHADO MOREIRA, NAUCIR 

DOS SANTOS MOREIRA Vistos etc. As partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelas partes. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031570-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ZORZO SILVA LUGO MAGDALENA OAB - MS18560 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimo a Exequente para atualizar o endereço da Executada uma vez que 

na inicial consta no polo passivo empresa diversa daquela cadastrada no 

Autos Eletrônicos o que pode ter ocasionado equivoco.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028449-76.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOTREQ S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA KAREN DE MIRANDA OAB - MG140571-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MT87830-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

RUY RIBEIRO OAB - RJ12010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V J CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0028449-76.2011.8.11.0041 

EXEQUENTE: SOTREQ S/A EXECUTADO: V J CONSTRUCOES LTDA - EPP 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de INTIMAR a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao informado nos Ofício id 

28268476 e 28268477. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 (assinatura 

eletrônica) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043955-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043955-94.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEITON DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 
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inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041115-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041115-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 
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inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047285-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ ZANIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1047285-02.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALISSON LUIZ ZANIOLO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1040828-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA OAB - GO26155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040828-51.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 
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porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010911-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANCILON DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010911-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO ANCILON 

DE ALENCAR REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010601-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010601-78.2019.8.11.0041 AUTOR(A): AMARO FRANCISCO DE 

SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010409-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010409-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO MARTINS DE 

ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014974-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT5477-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ADELAIDE GALIPI DILIO (EXECUTADO)

NELSON DILIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0014974-87.2010.8.11.0041 

EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA EXECUTADO: NELSON DILIO, ANA ADELAIDE GALIPI DILIO ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de INTIMAR os Executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem quanto ao bloqueio 

dos valores, nos termos do despacho ID 28283301. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020 (assinado digitalmente) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva 

Kido Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016414-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016414-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): A. 

V. PINHEIRO EIRELI - ME REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por A.V. PINHEIRO EIRELI – ME em face de BRADESCO 

SAÚDE S.A., ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão 

da medida antecipatória para que seja determinado à Requerida que 

proceda ao restabelecimento da Apólice de Seguro Saúde Empresarial nº 

589267 SF 01, bem como para que a empresa emita posteriormente (nas 

datas de vencimento) os boletos mensais para pagamento do plano. 

Consoante relatado pela parte autora, um dos segurados do plano 

discutido ingressou com uma ação sob o nº 1015724-23.2020.8.11.0041, 

que também se trata de ação de obrigação de fazer ajuizada por K. L. C., 

menor impúbere, presentado por sua genitora Noelânia Ribeiro Leão Costa 

em desfavor do mesmo demandado desta lide, buscando o 

restabelecimento do certificado 00043, referente a mesma apólice de 

seguro saúde empresarial discutida Nº 589267 SF 01, com a consequente 

autorização do procedimento cirúrgico com medicamentos em favor do 

autor, bem como indenização por danos morais em razão da negativa de 

cobertura. Com efeito, o artigo 55, §3º do Código de Processo Civil 

determina a reunião de processo para julgamento conjunto a fim de evitar 

decisões conflitantes ou contraditórias, conforme segue: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No que diz respeito à 

matéria em exame, são os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior 

que seguem: A segunda forma de conexão é a que se baseia na 

identidade de causa petendi que ocorre quando as várias ações tenham 
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por fundamento o mesmo fato jurídico. Verifica-se essa forma de 

conexão, v. g., quando uma parte propõe a ação de nulidade do contrato e 

a outra a sua execução ou a consignatória do respectivo preço; ou 

quando o senhorio propõe ação de despejo por falta de pagamento de 

aluguéis e o inquilino em ação à parte ajuíza a consignação dos mesmo 

aluguéis. O fato jurídico (contrato) que serve de base às diversas causas 

é um só. A causa petendi, porém, nem sempre é um fato único, sendo 

comum encontrá-la num conjunto de fatos coligados. Assim, o autor que 

pede a rescisão do contrato não cumprido, invoca pelo menos dois fatos 

relevantes: o contrato (causa remota) e o inadimplemento (causa 

próxima). No caso em exame, os feitos decorram de uma mesma relação 

contratual, porquanto na presente demanda a autora é a estipulante do 

plano de saúde e na outra a demandante é beneficiária do pacto, as 

partes não são as mesmas, mas o pedido de restabelecimento do plano foi 

realizada nas duas ações, com o mesmo fundamento de cancelamento da 

apólice de seguro saúde empresarial de forma imotivada, tendo o mesmo 

advogado. Ressalte-se que o objetivo do art. 55, §3º da legislação 

processual civil é evitar decisões contraditórias quando vislumbrado um 

liame jurídico que repercuta em um pleito ou em outro, fazendo-se 

necessária a decisão unificada. A confirmar esse posicionamento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CONEXÃO. Tratando-se de mesma causa de pedir, porque 

comum o fundamento remoto, ou seja, o evento danoso, justifica-se o 

pedido de conexão, para julgamento simultâneo, nos termos do artigo 103 

do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70012344479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 03/08/2005). 

(GRIFEI) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO EXISTENTE. IDENTIDADE 

DE CAUSAS DE PEDIR E DE ALGUNS DOS RÉUS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

É de ser reconhecida a conexão entre os feitos, quando há identidade de 

objeto ou causa de pedir. Inteligência do art. 103, do CPC. Conexão 

ocorrente nas ações propostas por familiares das cinco vítimas fatais do 

mesmo acidente de trânsito, havendo réus comuns. Agravo desprovido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70012722849, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2005). (GRIFEI) Dessa forma, a conexão desta ação com a ação 

ajuizada perante a 5ª Vara Cível desta Capital é evidente, na forma do 

artigo 55 do Código de Processo Civil. Assim, a reunião das ações 

propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente, sendo que o registro ou a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, na forma dos artigos 58 e 59, ambos do Código de 

Processo Civil. Em análise ao Sistema PJE, verifica-se que aquela 

demanda foi distribuída em data anterior a esta. Diante do exposto, 

RECONHEÇO de ofício a conexão entre a presente demanda e os autos nº 

1015724-23.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 5ª Vara Cível desta 

Capital, pelo que determino a reunião dos feitos, a fim de que sejam 

decididas simultaneamente evitando decisões conflitantes, nos termos dos 

artigos 55, caput, §§ 3º, 58, 286, incisos I e III, do CPC. Assim sendo, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 5ª Vara Cível desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056100-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DILZO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056100-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALO DILZO DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos Portaria-Conjunta n. 247, 

de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 10:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 10. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Ademais, diante da alegação de 

falsidade documental, oficie-se o Hospital Municipal de Várzea Grande e 

Secretaria de Saúde de Várzea Grande, a fim de que informem quanto à 

autenticidade do documento de ID: 26571469, em detrimento da declaração 

de ID: 30411045, eis que se contradizem. Encaminhem-se os documentos 

supramencionados como parte integrante do ofício. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029081-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE PAIVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029081-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO DE PAIVA MAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por JOÃO DE 

PAIVA MAIA em face de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese que teve seu nome incluído 

indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em 

vista que o débito cobrado é inexistente. Relata que contatou a empresa ré 

várias vezes a fim de solucionar o impasse, contudo as tentativas não 

foram efetivas, pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa 

documentos. Devidamente citado, o requerido apresenta Contestação e 

Documentos ID. 16299959, alegando em síntese que houve a contratação 

e uso regular dos serviços, razão pela qual o débito foi gerado e a 

cobrança é regular, não havendo se falar em indenização por danos 

morais em razão de negativação indevida. A parte autora impugna a 

Contestação ID. 17776081. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, comparece a ré pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide, enquanto que a parte autora requer a produção de 

prova grafotécnica. É o relatório. Decido. Como matéria de ordem pública e 

interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do 

ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a 

facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Aliás, a 

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Aduz a 

parte autora em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente pela ré 

nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito 

cobrado é inexistente. A ré defende que o crédito cobrado é regular, haja 

vista que o contrato foi devidamente assinado e houve a prestação do 

serviço, conforme provam os documentos, devendo ser julgada 

improcedente a demanda. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu 

art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 
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- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Nas ações dessa natureza compete à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte 

autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para figurar no pólo passivo 

da demanda, tendo que vista que foi ela quem procedeu na inscrição 

negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A 

ausência da notificação não retira do cessionário a sua legitimidade, não 

exime o devedor do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, 

quando efetivamente contraído o valor. No caso em concreto não veio 

prova da notificação, sequer da contratação havida entre a autora e o 

Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA: 

Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida em que nenhum 

documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível 

viesse provas contundentes da contratação. O ônus da prova do fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, 

nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A 

ausência de provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos 

alegados pela autora, o que culmina no cancelamento da inscrição 

negativa em seu nome. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de 

pedido na peça vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto. 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O 

prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica 

atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa 

manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se 

negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. (Apelação 

Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) Analisando 

as argumentações e documentos acostados nos autos, verifica-se que a 

ré comprova a relação jurídica entre as partes, através do contrato de ID. 

16299961, colacionando inclusive seus documentos pessoais (CNH), 

demonstrando a relação e a efetiva prestação contratação do serviço. 

Embora a autora alegue que desconhece a contratação, a prova 

constante dos autos se mostra diferente disso. Vale pontuar que as 

assinaturas constantes nas vias do contrato e a presente no documento 

da parte autora são similares, sendo desnecessário qualquer 

manifestação de expert para se chegar a conclusão de que não houve 

fraude no contrato posto em debate, considerando ainda que no contrato 

também indica o mesmo endereço informado na inicial, havendo prova 

robusta da regularidade na contratação. Assim, não configura sequer 

cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de 

determinada prova, quando o magistrado entender que o feito foi 

corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes 

para o seu convencimento, e no caso em tela, a prova documental se 

mostra suficiente, pelo que indefiro o pedido de produção de prova 

grafotécnica. Sobre o assunto, trago julgados de casos semelhantes: 

PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. - 

No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica, 

porquanto é possível verificar a existência da contratação pelo conjunto 

probatório dos autos, em especial o contrato assinado pela parte autora e 

demais documentos pessoais. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO - Da análise do conjunto probatório, consistente principalmente 

na juntada do extrato bancário da conta-corrente do Recorrente, não há 

margem de dúvida de que a hipótese não é de fraude à contratação, com 

o uso indevido do nome da Autora - Desta forma, restando ausente 

comprovação de falha do serviço bancário e agindo a Instituição 

Financeira em exercício regular de direito, improcede o pedido de 

devolução dos valores cobrados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00001245620158150521, 1ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 30-10-2018). (TJ-PB 

00001245620158150521 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data 

de Julgamento: 30/10/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) "APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÍVIDA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A parte ré 

demonstrou documentalmente a existência de relação jurídica entre as 

partes, convalidando a postagem de fatura de cobrança e afastando 

qualquer pretensão de indenização por dano moral. Ação improcedente. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075712778, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger 

Martins, Julgado em 01/03/2018). Assim, tendo a ré comprovado nos autos 

a anuência da parte autora consoante sua assinatura no contrato, não há 

dúvidas de que a assinatura indica expressa e inequívoca ciência do 

aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência do contrato, 

de modo que tem-se como lícitas as cobranças efetuadas pela ré, que ao 

fazê-lo, agiu no regular exercício de um direito. Não pode agora a parte 

autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir 

contra aquilo com que se comprometeu. Dessa forma, resta claro que a 

conduta da requerida nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação com a 

mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças. Acerca de 

tal tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE MERAS CÓPIAS, 

FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SÃO 

APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO "SUB JUDICE" – 

DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO 

DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO 

RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO LANÇAMENTO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 0132080-36.2011.8.26.0100, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/06/2015, 

14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE ASSINATURA MERA 

ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, COMPROBATÓRIO DA 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). Portanto, chega-se a conclusão que 

a parte autora é devedora do contrato junto à Requerida, assim, eventual 

negativação não se mostra indevida. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

– (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO SERASA – EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL 

INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A recorrente alega 

que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no entanto foi juntado 

na contestação um contrato assinado pela mesma e as faturas dos meses 

07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, resta caracterizado 

que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao negativar a 

recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 52060/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa a favor da demandada, na forma do que 
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preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade 

nos termo do §3º do artigo 98 do CPC, diante da gratuidade da justiça. P. 

R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013128-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013128-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS LOPES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, 

alegando em síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré 

nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito 

cobrado é inexistente. Relata que contatou a empresa ré várias vezes a 

fim de solucionar o impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, 

pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa documentos. 

Devidamente citado, o requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 

9168776, alegando em síntese que houve a contratação e uso regular dos 

serviços, razão pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não 

havendo se falar em indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida. A parte autora impugna a Contestação ID. 

10477961. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

comparece a ré pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto 

que a parte autora requer a produção de prova grafotécnica. É o relatório. 

Decido. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 

8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada 

no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus 

direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência. Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece que: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Aduz a parte autora em síntese, que teve seu 

nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. A ré defende que o 

crédito cobrado é regular, haja vista que o contrato foi devidamente 

assinado e houve a prestação do serviço, conforme provam os 

documentos, devendo ser julgada improcedente a demanda. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações dessa natureza compete à parte 

adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

Analisando as argumentações e documentos acostados nos autos, 

verifica-se que a ré comprova a relação jurídica entre as partes, através 

do contrato de ID. 9168760, colacionando inclusive seus documentos 

pessoais (RG e CPF), demonstrando a relação e a efetiva prestação 

contratação do serviço. Embora a autora alegue que desconhece a 

contratação, a prova constante dos autos se mostra diferente disso. Vale 

pontuar que as assinaturas constantes nas vias do contrato e a presente 

no documento da parte autora são similares, sendo desnecessário 

qualquer manifestação de expert para se chegar a conclusão de que não 

houve fraude no contrato posto em debate, considerando ainda que no 

contrato também indica o mesmo endereço informado na inicial, havendo 

prova robusta da regularidade na contratação. Assim, não configura 

sequer cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de 

determinada prova, quando o magistrado entender que o feito foi 

corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes 

para o seu convencimento, e no caso em tela, a prova documental se 

mostra suficiente, pelo que indefiro o pedido de produção de prova 

grafotécnica. Sobre o assunto, trago julgados de casos semelhantes: 

PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. - 

No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica, 

porquanto é possível verificar a existência da contratação pelo conjunto 

probatório dos autos, em especial o contrato assinado pela parte autora e 

demais documentos pessoais. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO - Da análise do conjunto probatório, consistente principalmente 

na juntada do extrato bancário da conta-corrente do Recorrente, não há 

margem de dúvida de que a hipótese não é de fraude à contratação, com 

o uso indevido do nome da Autora - Desta forma, restando ausente 

comprovação de falha do serviço bancário e agindo a Instituição 

Financeira em exercício regular de direito, improcede o pedido de 

devolução dos valores cobrados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 00001245620158150521, 1ª Câmara Especializada Cível, 

Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 30-10-2018). (TJ-PB 

00001245620158150521 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data 

de Julgamento: 30/10/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) "APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÍVIDA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A parte ré 

demonstrou documentalmente a existência de relação jurídica entre as 

partes, convalidando a postagem de fatura de cobrança e afastando 

qualquer pretensão de indenização por dano moral. Ação improcedente. 

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075712778, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger 

Martins, Julgado em 01/03/2018). Assim, tendo a ré comprovado nos autos 

a anuência da parte autora consoante sua assinatura no contrato, não há 

dúvidas de que a assinatura indica expressa e inequívoca ciência do 

aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência do contrato, 

de modo que tem-se como lícitas as cobranças efetuadas pela ré, que ao 

fazê-lo, agiu no regular exercício de um direito. Não pode agora a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 287 de 921



autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir 

contra aquilo com que se comprometeu. Dessa forma, resta claro que a 

conduta da requerida nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação com a 

mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças. Acerca de 

tal tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE MERAS CÓPIAS, 

FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SÃO 

APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO "SUB JUDICE" – 

DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO 

DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO 

RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO LANÇAMENTO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 0132080-36.2011.8.26.0100, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/06/2015, 

14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE ASSINATURA MERA 

ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, COMPROBATÓRIO DA 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). Portanto, chega-se a conclusão que 

a parte autora é devedora do contrato junto à Requerida, assim, eventual 

negativação não se mostra indevida. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

– (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO SERASA – EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL 

INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A recorrente alega 

que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no entanto foi juntado 

na contestação um contrato assinado pela mesma e as faturas dos meses 

07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, resta caracterizado 

que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao negativar a 

recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 52060/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa a favor da demandada, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade 

nos termo do §3º do artigo 98 do CPC, diante da gratuidade da justiça. P. 

R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015006-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DASSI OAB - MT22637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015006-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOELSON DASSI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE interposta por JOELSON DASSI 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados 

nos autos, alegando em síntese que desde que aderiu ao plano da ré teve 

inúmeros problemas com a emissão de faturas, que sempre vinham em 

valores elevados e tinha que constantemente fazer contestações das 

faturas, mas mesmo assim as faturas ainda vinham em valores elevados. 

Relata que entrou em contato com a ANEEL para intermediar a situação e 

mesmo com tanto percalços, aderiu a um novo plano na expectativa de 

cessar os erros nas cobranças mas mesmo assim os erros eram 

constantes, sempre fazendo contestações e sendo as faturas retificadas 

pela ré. No entanto, assevera que no ano de 2017, quando o plano 

custava R$ 139,99, recebeu em 26.07.2017 uma fatura no valor de R$ 

1.657,77, que não realizou o pagamento por entender ser indevido. Diante 

dos inúmeros defeitos na prestação do serviço e da negativação de seu 

nome, ajuíza a presente ação requerendo antecipadamente a manutenção 

do mesmo número, e exclusão dos cadastros de proteção ao crédito. No 

mérito requer a readequação da fatura de 26.07.2017, devolução em 

dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e 

a confirmação da tutela. Tutela deferida via ID. 13611752. Com a inicial 

anexa documentos. Devidamente citado, o requerido apresenta 

Contestação e Documentos ID. 15250647, alegando em síntese que houve 

a contratação e uso regular dos serviços, razão pela qual o débito foi 

gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em indenização por 

danos morais em razão de negativação indevida. A parte autora impugna a 

Contestação ID. 15777612. Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, comparece a ré pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide, enquanto que a parte autora nada manifesta. É o 

relatório. Decido. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º 

da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal 

de Justiça estabelece que: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. Aduz a parte autora em síntese, que teve seu 

nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. A ré defende que o 

crédito cobrado é regular, haja vista que o contrato foi devidamente 

assinado e houve a prestação do serviço, conforme provam os 

documentos, devendo ser julgada improcedente a demanda. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações dessa natureza compete à parte 

adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 
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procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

Analisando as argumentações e documentos acostados nos autos, 

verifica-se que a ré comprova a relação jurídica entre as partes, através 

do contrato de ID. 15251149, colacionando inclusive seus documentos 

pessoais (CNH), demonstrando a relação e a efetiva prestação 

contratação do serviço. Embora a autora alegue que desconhece a 

contratação, a prova constante dos autos se mostra diferente disso. Além 

disso, quanto aos valores supostamente cobrados indevidamente, é 

possível constatar das faturas geradas e do extrato de consumo do 

requerente ID. 15250795 que houve a prestação de serviços excedentes 

ao contratado, em ligações interurbanas que, diga-se de passagem, são 

realizadas pelo terminal do próprio autor. Optando este por efetuar 

chamadas à longa distância e além do plano contratado, que é ilimitado 

para ligações locais, fica afastada a condenação ao reembolso desses 

valores e tampouco retificação das faturas. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA COBRANÇA 

ACIMA DO CONTRATADO. EMPRESA RÉ QUE DEFENDE REAJUSTE 

ANUAL E UTILIZAÇÃO ALÉM DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. REAJUSTE 

QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DOIS MESES APÓS A CONTRATAÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO BASE NO VALOR 

INICIALMENTE CONTRATADO, POR PELO MENOS 12 MESES. UTILIZAÇÃO 

EXCEDENTE, QUE CORRESPONDE A LIGAÇÕES COM CÓDIGOS DE 

OUTRAS OPERADORAS. COBRANÇA REGULAR, UMA VEZ QUE É O 

CONSUMIDOR QUE DIGITA O NÚMERO EM SEU APARELHO. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71007786593, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007786593 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Não pode agora a parte 

autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir 

contra aquilo com que se comprometeu. Dessa forma, resta claro que a 

conduta da requerida nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação com a 

mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças. Acerca de 

tal tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE 

INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE MERAS CÓPIAS, 

FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SÃO 

APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO "SUB JUDICE" – 

DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO 

DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO 

RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO LANÇAMENTO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 0132080-36.2011.8.26.0100, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/06/2015, 

14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE ASSINATURA MERA 

ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, COMPROBATÓRIO DA 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). Portanto, chega-se a conclusão que 

a parte autora é devedora do contrato junto à Requerida, assim a 

cobrança configura-se exercício regular de direito. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO 

SERASA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO 

– DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A 

recorrente alega que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no 

entanto foi juntado na contestação um contrato assinado pela mesma e as 

faturas dos meses 07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, 

resta caracterizado que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao 

negativar a recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 

52060/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora, tampouco em relação aos erros 

recorrentes, que foram tempestivamente solucionados, conforme relata a 

parte autora. A negativação é devida, haja vista que a própria autora 

informa que não realizou o pagamento da fatura por entender indevida, 

alegação esta que não restou amparada. Assim, a manutenção do plano 

diante da inadimplência da autora não se mostra acertada, pelo que 

também deve ser indeferido o pedido. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. REVOGO a tutela anteriormente deferida. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do 

CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014504-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014504-58.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: SIOMARA 

PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME Vistos etc. As partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 
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quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil . Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015822-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MELLO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015822-42.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSIANE CRISTINA LEITE REQUERIDO: DANIEL MELLO DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 

SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES proposta por JOSIANE CRISTINA 

LEITE em desfavor de DANIEL MELLO DOS SANTOS, partes qualificadas 

nos autos, alegando que em 30.11.2011 iniciaram a sociedade da empresa 

CLÍNICA DENTÁRIA DENTE DA GENTE LTDA – ME, figurando como sócios 

Daniel (responsável administrativo) e Josiane/autora como responsável 

técnica. Relata que em Agosto de 2018 romperam a sociedade e desde 

então a Autora vem requerendo além da prestação de contas, também a 

baixa definitiva da empresa, tendo em vista que o sócio remanescente 

resiste ao pedido, inclusive contra notificando a autora informando que 

deveria buscar o judiciário. Diante disso, ajuíza a ação requerendo a 

Regularização da Baixa da Empresa Clinica Dente da Gente à todos os 

órgãos e entidades veiculadas à constituição da empresa (Junta 

Comercial, Receita Federal, Prefeitura de Várzea Grande Secretaria 

Fazendária do Estado de Mato Grosso, Ministério do Trabalho e Vigilância 

Sanitária. Instruiu a inicial com documentos. Realizada Audiência de 

Conciliação foi verificada a ausência da parte ré Contestação apresentada 

pelo Requerido via ID. 24203844, alegando preliminarmente a inépcia da 

inicial tendo em vista a ausência de pedido mediato, relativo à tutela 

antecipada. No mérito, defende que encerraram conjuntamente a empresa 

e inclusive fizeram um distrato, dando plena e total quitação à qualquer 

obrigação e dando fim às atividades da empresa, pelo que deve ser 

julgado improcedente o pedido,pleiteando pela litigância de má fé da 

autora. A parte autora impugnou a Contestação via ID. 26839957 

rebatendo as alegações do réu e requerendo o julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. A petição inicial contém as características 

necessárias a amparar a tutela jurisdicional pleiteada, quais sejam, clareza 

e logicidade, em consonância com o disposto no art. 319 e incisos do CPC, 

não se afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, que 

“a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício 

apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria 

prestação jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari 

Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, 

como visto, não é o caso dos autos. Em linhas gerais, a possibilidade 

jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada sob o aspecto 

de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, levando-se em conta a 

pretensão formulada na inicial e a causa de pedir. No caso em tela existe 

coesão entre a pretensão e causa petendi, portanto REJEITO a preliminar 

de inépcia da inicial. O deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico”. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Busca a parte 

requerente a Regularização da baixa da empresa clinica dente da gente à 

todos os órgãos e entidades veiculadas à constituição da empresa (junta 

comercial, receita federal, prefeitura de várzea grande secretaria 

fazendária do estado de mato grosso, ministério do trabalho e vigilância 

sanitária). Estabelece o artigo 5º, XX da CF/88 que: "XX - ninguém poderá 

ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; " Neste sentido, 

todo sócio tem o direito de, a qualquer tempo, se retirar da sociedade se 

for de seu interesse, como ocorreu na espécie. Nesse compasso, o 

requerido alega que já houve o distrato e o encerramento da empresa, 

cabendo exclusivamente à parte autora o uso do certificado digital para 

proceder à baixa. Pois bem, conforme o distrato de ID. 24203846 

realmente as partes acordaram o encerramento das atividades da 

empresa e a liquidação de haveres, inclusive dando plena quitação para 

nada mais reclamarem um do outro, em 27.08.2018. Assim, deveria o 

requerido, tendo em vista seu posto de gerente da empresa conforme 

Contrato Social de ID. 19443399, comprovar a baixa do nome da autora 

nos cadastros da empresa. Ao contrário disso, a parte autora demonstra 

via ID. 19443412 que seu nome ainda consta no cadastro da empresa, na 

qualidade de sócia, pelo que deve ser julgado procedente o pedido neste 

ponto. Além disso, vale pontuar que a alegação de que seria 

imprescindível a utilização de certificado digital para baixa em seu nome no 

cadastro da empresa não restou comprovada, na medida que não há 

qualquer prova que corrobore com isso, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, II do CPC. Quanto ao pedido de liquidação da 

empresa, o distrato assinado pela parte autora constava que a empresa 

havia sido liquidada e não haviam títulos a receber, pelo que deve ser 

improcedente o pedido. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para 

DETERMINAR a regularização da Baixa da Empresa Clinica Dente da Gente 

à todos os órgãos e entidades veiculadas à constituição da empresa 

(Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura de Várzea Grande Secretaria 

Fazendária do Estado de Mato Grosso, Ministério do Trabalho e Vigilância 

Sanitária). Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do 

pedido, CONDENO o Réu ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004122-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004122-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

ter firmado em 2001 contrato de prestação de serviço advocatícios com o 

banco réu por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços 

advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu 

lhe encaminhasse. Relata que atuou na Ação de nº 901/2008 – Código – 

116673, Processo n. 7143-32.2003.811.0041 – 1253/2008 e 1251/2008 - 

61732, todos em trâmite na comarca de Cuiabá - MT, entretanto o banco 

réu, sem qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do 

contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos honorários 

advocatícios, informando apenas que “eventuais honorários porventura 

devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições 

contratuais para tanto”. Ocorre que não foi repassado nenhum valor, e os 

novos escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários 

devidos, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação 

da instituição ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao 

trabalho realizado nas últimas ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial 

com documentos. Determinada a citação da parte requerida, esta 

apresentou sua defesa via ID. 15361767, defendendo em síntese que o 

contrato previa a resilição por parte da contratante, bem como defende 

que o contrato estipula de forma exata como seria a remuneração, que se 

daria quando implementadas as condições, que não houve no caso, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação via ID. 

16888900, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando os pedidos 

iniciais. Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

partes se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Assinala-se que a 

análise do feito se enquadra na hipótese prevista no caput do artigo 12, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência). O deslinde da controvérsia não reclama dilação 

probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e sendo a questão matéria restrita à 

questão de direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I 

do CPC. No mérito, cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios na qual argumenta o requerente que foi pactuado contrato 

de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco réu 

transferiu os processos para outras competências e não repassou mais 

nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido unilateralmente, 

sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado que “eventuais 

honorários porventura devidos serão remunerados se e quando 

implementadas as condições contratuais para tanto”. Informa ainda que 

atuou com diligência na Ação de Execução nº 10421-24.2004.811.0045 – 

Código – 259/2004 e 2106-70.2005.811.0003 (embargos), ambas em 

trâmite na comarca de Rondonópolis - MT, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

ID. 11867921e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada via ID. 11867923. Destaco 

que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou 

resilição unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula 

vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é 

possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo 

indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora laborou em 

favor do banco réu, no Processo nº 901/2008 – Código – 116673, 

7143-32.2003.811.0041 1253/2008 – código – 118392 e Processo 

1251/2008 - 61732, todos em trâmite na comarca de Cuiabá- MT, e são 

não concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus 

aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, 

no rigorismo, pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente 

pressuposto de constituição válida e regular do processo, pois, não foi 

pretendido o arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, 

vejo que é possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas 

sugerido o percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De 

igual modo, como já pronunciado, não há de se aventar a carência de 

ação, vez que o advogado possui total interesse em receber os 

honorários que lhe são devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ 

entende que o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. 

Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da 

ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia 

assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da 

sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, 

impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não 

encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de 

honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) 

“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE 

RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 
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advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALOR DOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2003 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em 

consideração o contrato de prestador de serviço celebrado entre as 

partes e os valores das Ações manejadas por este. Diante do exposto, 

enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos 
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contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021077-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021077-49.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS interposta por FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA SILVA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que teve seu 

nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. Relata que contatou a 

empresa ré várias vezes a fim de solucionar o impasse, contudo as 

tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a presente ação. Com a 

inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido apresenta 

Contestação e Documentos ID. 12188614, alegando em síntese que houve 

a contratação e uso regular dos serviços, razão pela qual o débito foi 

gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em indenização por 

danos morais em razão de negativação indevida. Impugnação à 

contestação via ID. 16226350, rebatendo as alegações de defesa, 

reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à 

relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão 

centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012). 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A Requerida não 

trouxe aos autos documentos hábeis à comprovar a existência do débito e 

a consequente legalidade na negativação do nome da parte autora, na 

medida que competia à ela comprovar a alegação de que houve a regular 

contratação, juntando o respectivo contrato aos autos, mas não o fez. 

Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação jurídica havida 

entre as partes, nem tampouco, a existência do débito negativado. Vale 

pontuar que a mera juntada de faturas não torna o débito legítimo. Nessa 

ordem, diante da negativa da existência dos débitos, caberia à parte ré 

comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo contrato que 

autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta a comprovar 

o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas das telas de 

computador juntadas com a defesa não são hábeis a comprovar a 

regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova unilateral, o que 

não é admitido na legislação processual civil em vigor. Sobre o assunto: 

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - TELAS DE 

COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações declaratórias de inexistência 

de débito incumbe à parte ré demonstrar a existência de relação jurídica 

com a parte, bem como o débito por ela contraído. A simples apresentação 

de telas de computador não é suficiente para comprovar a relação jurídica 

e a legalidade do débito negativado - Ausente a prova da relação jurídica e 

do débito, deve ser declarada a inexistência do débito discutido nos autos. 

(TJ-MG - AC: 10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO 
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CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO 

PROCEDENTE. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não 

se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, 

pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, 

como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem 

faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de 

praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado 

aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero 

"print" e tela de computador unilateralmente produzido pelo banco. 

(Apelação Cível n. 1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - 

Dje. 09/03/2016). A responsabilidade civil, conforme sedimentado na 

doutrina exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato 

ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, 

restou demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 
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à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017926-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017926-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se 

de JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI interposta por 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/PEDIDO DE 

LIMINAR E C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E LUCRO 

CESSANTE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que utiliza os serviços de energia elétrica fornecidos pela 

demandada sob a unidade Consumidora de nº 6/759178-7, onde funciona 

um restaurante fast food de comida japonesa. Assevera que em meados 

de 2015 a ré realizou uma vistoria e constatou uma irregularidade no 

medidor da autora, razão pela qual foi gerada uma fatura no valor de R$ 

8.027,09, que não foi paga por entender ser indevida. Diante disso, a ré 

sem qualquer aviso realizou o corte do funcionamento de energia fazendo 

com que a ré sofresse diversos prejuízos. Diante disso, ajuizou a 

presente ação buscando liminarmente que a ré restabeleça o fornecimento 

de energia e suspenda a exigibilidade da fatura discutida. No mérito busca 

a confirmação da liminar e condenação ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais e morais causados. Com a inicial anexa 

documentos. Antecipação de Tutela deferida via ID. 8068290. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação via ID. 9822248, aduzindo em 

síntese ser devida a cobrança face à constatação da irregularidade no 

medidor de energia elétrica. No mérito, declara que o autor não se 

conforma com o débito, que em inspeção foi constatada irregularidade no 

consumo, que a declaração de inexigibilidade acarretaria o locupletamento 

ilícito do consumidor em detrimento da concessionária, que inexistem 

elementos suficientes para afastar o valor cobrado, não havendo que se 

falar em indenização por danos materiais ou morais, requerendo a 

improcedência dos pedidos formulados pelo autor. A parte autora 

apresentou Impugnação à Contestação via ID. 10605557, rechaçando as 

alegações de defesa e reiterando os pedidos formulados na inicial. 

Intimadas a manifestarem as provas que ainda pretendiam produzir, as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

caput do artigo 12, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência). Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito. Inicialmente cumpre dizer que a 

legislação brasileira tratou em separado as relações consumeristas, 

especificamente no Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes 

submeterem-se a seus ditames, pois, considerada a regra da 

especificidade, deve o julgador aplicar a legislação adequada ao caso 

concreto. Cumpre salientar que a autora se enquadra no conceito de 

consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e, o réu, amolda-se à definição de fornecedor de 

produtos e serviços, nos termos do art. 3º, caput e §§1º e 2º, do mesmo 

códex, afastando a alegação da requerida. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma 

consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de 

serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende 

das ementas colacionadas: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. 

TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. 

II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas 

as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir 

entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de 

prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o 

usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais 

como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Colhe-se do acórdão estadual que, 

"compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou 

comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade 

consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para 

responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que 

pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a 

ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos 

constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude 

imputada à parte autora". 4. As conclusões do Tribunal de origem 

derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos 

autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que 

preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar 

o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão 

agravada, por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) 

– grife. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de valor 

acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no que 

concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na tarifa 

progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, incidindo 

na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal de Justiça 

possui o entendimento de que se aplica a legislação consumerista aos 

serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos. 

Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a Primeira Seção 

deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de que "o engano, 

na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo 

(má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 

1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 

20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no 

sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 

vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo 

não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 

20/03/2013) – grifei. No caso em tela, o autor contesta o valor da fatura do 

mês de Setembro/2015, e afirma que não cometeu nenhum tipo de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, portanto ilegítima a cobrança 

do valor da fatura. Defende ainda que o corte sem notificação lhe causou 

prejuízo material e moral. Pois bem, importante destacar que apesar da 

alegação de haver irregularidade no medidor, a requerida não faz qualquer 

prova do alegado, somente colaciona foto do medidor, sem qualquer 

descrição consoante ausência do laudo, este que deveria ser produzido 

sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Tenho que constatada fraude 

ou mesmo defeito no medidor de energia (que não é a hipótese dos autos), 

a recuperação de consumo não-faturado de energia elétrica é possível e 

está prevista na Resolução - ANEEL nº 456/00, que é um instrumento 

normativo que regulamenta a Lei nº 9.427/96 e fundamenta-se na Lei nº 

8.987/95 (Lei das Concessões Públicas) e na própria CF-88, em seu art. 

175, tratando-se de um ato administrativo geral que nas palavras de Hely 

Lopes Meirelles tem a seguinte definição: Atos administrativos gerais ou 

regulamentares são aqueles expedidos sem destinatários determinados, 
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com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontrem 

na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos. São atos de 

comando abstrato e impessoal, semelhantes aos da lei, e, por isso mesmo, 

revogáveis a qualquer tempo pela Administração, mas inatacáveis por via 

judicial, a não ser pelo questionamento da constitucionalidade (art. 102, I, 

a, da CF). (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição, Malheiros, São 

Paulo, 2002). Entretanto, em que pese tenha sido realizada a fiscalização 

na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada 

em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia 

ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de 

suposta fraude. Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla 

defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança, 

que ao que se vê não é compatível com o consumo dos meses anteriores. 

Portanto, a fuga ou o desvio de energia que possibilitaria a recuperação 

do consumo não registrado não restou comprovada nos autos, de modo 

que não se justifica a aplicação de uma das alíneas do art. 72, IV, da 

Resolução nº 456/00, da ANEEL, aplicável naquela quadra histórica. Se, 

por um lado, o art. 104 da Resolução ANEEL nº 456/2000 dispunha que o 

consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos de 

medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de 

qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações 

elétricas internas da unidade consumidora; por outro, a empresa deve 

demonstrar a existência do crédito que diz ter em seu favor, mediante a 

fiscalização e apuração das irregularidades nos equipamentos 

guarnecidos nas unidades consumidoras. Conforme entendimento já 

pacificado na Jurisprudência, o “Termo de Ocorrência de Irregularidade – 

TOI”, elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade 

ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da 

adulteração do relógio medidor da unidade consumidora. A propósito, a 

resolução ANEEL nº. 456/2000, alterada pela Resolução ANEEL nº. 90, de 

27 de março de 2001, ao cuidar da suspeita de fraude, impõe à 

concessionária a lavratura de “TOI”, com amplitude de detalhes (Art. 72,I). 

Determinava na redação originária que, a realização de “serviços de 

perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou 

do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação 

do medidor”, e passou a facultar: “perícia técnica, a ser realizada por 

terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor” (idem, II, 

da Res. 90/2001). Ao facultar a perícia apenas a requerimento do 

consumidor, a norma acaba por fragilizar o convencimento do ato 

unilateral, que, por si, culmina por a nada se prestar. Afinal, se ao próprio 

Poder Público e no âmbito penal o auto de prisão em flagrante se 

subordina ao contraditório em Juízo, com muito mais razão se exigirá 

cautela formal maior de mera prestadora de serviço. Quer dizer, a 

apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá 

foros de verdade apenas de acompanhar de perícia isenta, a da polícia 

científica, porque de crime se trata, ou a de órgão oficial de metrologia. No 

caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira genérica e teórica, a 

legalidade de sua conduta, calcada na emissão do TOI, que guarda 

presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não basta para 

comprovação de fraude. A suposta irregularidade no equipamento de 

medição não demonstrada sob o crivo do contraditório e ampla defesa não 

é documento hábil a embasar as cobranças. Não havendo provas 

robustas, somente “TOI” a fim de embasar a cobrança pela requerida, a 

declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se 

tomar. Nesse sentido, colho da Jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - A apuração unilateral de eventual 

fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se 

acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial 

de metrologia. - Se da adulteração do medidor não há demonstração 

convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, 

declara-se a inexigibilidade da dívida,descartada a presunção de 

legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta, 

que não se transfere com a concessão. - Ao dispor sobre revisão de 

fatura, a Resolução ANEEL nº 456/2000 exorbita e incide em nulidade, 

porque elege como possível base de cálculo o "maior valor de consumo" 

em doze meses (art. 72, IV), acrescido de"custo administrativo" de 30% 

(idem, art. 73). - Tratando-se de dívida, real ou suposta, relativa a período 

pretérito e definido, não atual, não se admite o corte do serviço essencial 

de energia elétrica - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

992060560699 SP, Relator: Silvia Rocha Gouvêa, Data de Julgamento: 

26/10/2010, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/11/2010). Destaquei. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECRETO DE 

PROCEDÊNCIA. Apelação da ré, que pede a reforma da sentença para o 

decreto de improcedência, sustentando a regularidade dos procedimentos 

adotados em relação à unidade consumidora e também quanto ao "TOI", 

insistindo no decreto de improcedência. REJEIÇÃO. Imputação de fraude à 

autora, mediante "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI". 

Documento unilateral que não basta por si só para a comprovação de 

fraude no medidor de consumo. Perícia que restou preclusa, ante a 

deterioração do medidor de consumo. Precedentes do STJ e desta Corte. 

Fraude no equipamento para desuso que não restou comprovada pelo 

conjunto da prova dos autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  00191421120118260032  SP 

0019142-11.2011.8.26.0032, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data 

de Julgamento: 15/12/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 16/12/2015).Destaquei. Válido pontuar que, ainda que seja 

possível a indenização por danos morais à pessoa jurídica nos termos da 

Súmula 227 do STJ, para a configuração do dano moral é preciso 

demonstrar a mácula a honra objetiva, representada pela imagem da 

empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome 

comercial no mercado em que atua. Não há nos autos provas de que a 

situação discutida tenha atingido as mencionadas esferas. A propósito, o 

STJ já se pronunciou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENERGIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. 1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que 

haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio 

social. 2. O mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a 

princípio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos 

morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da 

reputação da empresa. 3. No caso, a partir das premissas firmadas na 

origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido 

qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito 

e boa fama. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais 

com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no 

fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, 

que não veio a se confirmar em juízo. 4. Com base nesse arcabouço 

probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, 

sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com 

ilegítima inversão do ônus probatório. 5. Recurso especial provido”. (REsp 

1298689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

09/04/2013, DJe 15/04/2013). Destaquei. “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. (...) 2. Toda a edificação da teoria 

acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está 

calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente 

lesivas à reputação da pessoa jurídica. (...)” (AgRg no AREsp 389.410/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/12/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei. Registra-se que o mero 

descumprimento contratual não é causa ensejadora de dano moral 

indenizável, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua 

gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade 

da vítima. Não é este o caso, considerando que ainda que tenha havido o 

corte de energia, a autora não comprova que a interrupção de energia 

elétrica causou prejuízos no estabelecimento comercial, tais como: 

prejuízos em venda ou perda de produtos. Nesse sentido: INTERRUPÇÃO 

ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EM 

25.03.2015 HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO PERÍODO DE 

OITO HORAS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DA 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SOBREVEIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, 

SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE VIOLAÇÃO A HONRA 

OBJETIVA DA EMPRESA RECLAMANTE. TESE RECURSAL DA 

RECLAMANTE SUSTENTA QUE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO 

POSSUI CONSONÂNCIA COM OS FATOS, POIS TRATA-SE DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA PESSOA FÍSICA. PASSO A 

ANÁLISE DO MÉRITO. AO CONTRÁRIO QUE DO ADUZ O RECLAMANTE, 

VERIFICA-SE QUE EMBORA TENHA AJUIZADO A AÇÃO EM NOME DE 

PRÓPRIO (PESSOA FÍSICA), SUA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS DECORRE DA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EM INICIAL AFIRMA QUE ?O 

PROMOVENTE É CLIENTE DA PROMOVIDA, JUNTO A QUEM MANTÉM UM 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL?; ?ISSO PORQUE, O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, O QUAL ATINGIU QUASE A TOTALIDADE DESTA CIDADE, EM 

ESPECIAL, O ESTABELECIMENTO DO PROMOVENTE. ? PORTANTO, PELA 

NARRATIVA DOS FATOS O RECLAMANTE PLEITEIA DANOS 

DECORRENTES DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA 

QUE A INTERRUPÇÃO NÃO OCORREU EM SUA RESIDÊNCIA, MAS SIM EM 

SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NO QUE TANGE À INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM RAZÃO, NÃO OBSTANTE SEJA POSSÍVEL QUE 

OCORRA VIOLAÇÃO MORAL DA PESSOA JURÍDICA, NA FORMA DA 

SÚMULA 227, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NECESSÁRIO SE 

FAZ OBSERVAR QUE A (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009565-42.2015.8.16.0098/0 - Jacarezinho - Rel.: Fernando Swain 

Ganem - - J. 08.07.2016). (TJ-PR - RI: 000956542201581600980 PR 

0009565-42.2015.8.16.0098/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 08/07/2016, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 26/07/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. 

RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS SÓCIOS DA PESSOAJURÍDICA. SENTENÇA ISENTA DE 

REPARO. CONTRATO FIRMADO APENAS PELA PESSOA JURÍDICA. 

AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DOS SÓCIOS COM A LIDE. 

DANOS MORAIS PELO DESCUMPRIMENTO DECONTRATO DE 

EMPREITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. INDEFERIMENTO. 

Resolvendo-se os contratos não cumpridos em perdas e danos, em cujo 

conceito legal se inserem apenas os efetivos prejuízos materiais e os 

lucros cessantes, os danos morais, de índole eminentemente 

extrapatrimonial, não se constitui, em regra, parcela indenizável pela 

inexecução contratual. O descumprimento do contrato de empreitada, 

embora possa ter acarretado desconforto ao promitente comprador e 

alterações em seu cotidiano, por certo não trouxe maiores aborrecimentos 

do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais 

inerentes à vida em sociedade. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. 

(Apelação Cível Nº 70064272610, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 21/05/2015). 

Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA CONTESTAÇÃO - 

RECONHECIMENTO DA REVELIA - INSTITUTO QUE, TODAVIA, NÃO INDUZ 

AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - NECESSÁRIA 

OBSERVAÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

ENTRE A REQUERIDA E A SEGUNDA REQUERENTE - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATOFIRMADO COM A PRIMEIRA 

REQUERENTE - - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DANO À HONRA 

OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO 1. Como é 

cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos 

narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas 

dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do 

pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013) 2. Verificando-se que 

o contrato de prestação de serviço de telefonia que foi firmado 

exclusivamente com a primeira requerente (pessoa jurídica), não se cogita 

de reconhecer relação de consumo com relação ao segundo requerente 

(pessoa física). 3. Consoante jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça, é possível reconhecer a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer 

dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua 

honra objetiva (imagem e boa fama), o que não se configurou na hipótese 

dos autos”. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1339006-4 - Região Metropolitana de 

Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - 

- J. 06.10.2015). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. 

DIVERGÊNCIA NOS DADOS DO VEÍCULO. ERRO DA SEGURADORA. 

VALORES DESPENDIDOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO DA VÍTIMA DO 

SINISTRO. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO 

CONFIGURADO. (...). Demonstrado nos autos que a divergência entre os 

dados previstos na apólice e o veículo segurado decorreu de erro da 

seguradora, impõe-se à requerida o dever de indenizar os valores 

despendidos pelo demandante no bojo da demanda judicial ajuizada pela 

vítima do sinistro. Os honorários contratuais convencionados pela parte 

com seu procurador, contudo, não são passíveis de ressarcimento, pois 

se trata de contraprestação assumidas por conta e risco do contratante, 

decorrente de relação contratual da qual a parte ré não participou. 

Outrossim, o descumprimento contratual não gera dever de indenizar, 

salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, 

exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da vítima, 

situação não demonstrada no caso em exame. Ação procedente em parte. 

Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO”. (TJ-RS - AC: 70041100314 RS , 

Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 

26/02/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 06/03/2015). Destaquei. No tocante aos lucros cessantes, em análise 

detida dos autos tem-se que razão não assiste a parte autora, haja vista 

que não se desincumbiu da provar seu intento. Não há nos autos 

comprovante no sentido de que efetivamente deixou de perceber qualquer 

quantia em razão da interrupção no fornecimento de energia, não sendo 

possível, para tal arbitramento, a mera alegação da parte. Neste sentido: 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

MORAIS E LUCROS CESSANTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÉBITO DE 

RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO - ILÍCITO QUE ENSEJA A 

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO 

ARBITRADO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO 

COMPROVADOS - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Já 

está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas 

acerca da responsabilidade civil que, para que a indenização seja devida, 

é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais 

sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. O Banco pratica 

ilícito ao proceder à negativação de dívidas cuja responsabilidade não é 

mais do consumidor. Os danos materiais devem ser provados, e não 

logrando êxito o autor, quanto a esse ônus, a conseqüência processual é 

o julgamento de improcedência do pedido. art. 333, inciso I, do CPC. O 

lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário. A perda 

indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da 

existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação 

indenizatória. Se os danos morais foram arbitrados com prudência, em 

consonância com o dano e a sua repercussão, promovendo a justa 

compensação pelo ilícito e considerando o caráter punitivo da medida e 

desestimulante da reiteração na conduta, por certo, não há falar-se em 

majoração”. (RNEI, 6549/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 25/03/2011, Data da publicação no DJE 

27/04/2011) (destaquei) “AÇÃO INDENIZATÓRIA - BANCO - PROTESTO DE 

TÍTULO REGULAR - DÍVIDA PAGA - DEMORA INJUSTIFICADA NA 

DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA DE CHEQUE- MANUTENÇÃO DA 

NEGATIVAÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CLIENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

- CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL PURO - INOCORRÊNCIA DE LUCROS 

CESSANTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - É inegável o 

direito da requerida em promover o protesto do título não pago, ato de 

exercício regular de direito, contudo, efetuado o pagamento deve a 

credora imediatamente providenciar a devolução da cártula do cheque e, 

ou documento de quitação para o devedor promover o cancelamento do 

protesto. 2 - A manutenção indevida de negativação no CCF do Bacen 

(motivada pela demora imotivada de cheque resgatado mediante 

pagamento realizado sob instruções do credor), na medida em que impede 

o consumidor de resgatar o seu crédito, por isso abalando-o, é causa de 

dano moral puro, isto é, de ocorrência presumida e comprovação 

dispensada. 3 - A obrigação de indenizar se assenta nos pressupostos 

da demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano 

efetivo e do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o 

resultado lesivo, cujo valor deve ser mantido de acordo com a gravidade 

da lesão e a extensão do dano. 4 - Os lucros cessantes, na espécie, não 

se configuram, pois inexiste nos autos qualquer prova que demonstre a 

ocorrência dos mesmos. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.” 

(RNEI, 2711/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/2012) 

(destaquei) Assim, é medida que se impõe seja afastada a condenação da 

demandada a pagar à autora quantia referente aos lucros cessantes, por 
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inexistir qualquer prova destes nos autos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela 

anteriormente deferida e DECLARAR inexistente os débitos referente às 

cobranças por recuperação de consumo, do mês de Setembro/2015. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, e que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista 

no artigo 85, § 8º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004758-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0004758-57.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA 

ALVES FARIAS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CENTRAL NACIONAL 

UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ESPECÍFICA ajuizada por MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA FARIAS 

contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

alegando que é usuária dos serviços da ré e vem há alguns anos 

“lutando” contra seu problema de obesidade, estando em tratamento 

desde 2010. Relata que teve diversas complicações em razão da 

comorbidade, lhe sendo indicada a gastroplastia, contudo, mesmo 

realizado todos os exames necessários, a ré se negou a realizar o custeio 

do tratamento, sob a justificativa de que o procedimento não atende as 

Diretrizes Clínicas previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde 

da ANS. Assim, ajuizou a presente requerendo em sede de antecipação 

da tutela para que a requerida autorize o custeio do tratamento 

necessário. No mérito busca a confirmação da liminar, declaração de 

abusividade da cláusula contratual limitadora e condenação ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados. Instruiu a exordial com 

documentos. Liminar deferida ID. 28479563. A requerida apresentou peça 

contestatória defendendo em síntese a negativa no custeio do tratamento 

ante as cláusulas contratuais de limitação no plano contratado, 

argumentando ainda que não restou comprovada a adimplência do plano. 

ID. 28479582. A parte autora impugnou a Contestação ID. 14950189. 

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi 

pugnada a produção de prova pericial. Nomeado perito para realização da 

perícia, o laudo foi juntado via ID. 28479648. É o relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, caput, do Código de Processo Civil Brasileiro: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência)” (Destaquei). A demanda trata de matéria de relação 

consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido 

expressamente na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde 

“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990”. É o que prevê a Súmula 469 do 

STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano 

de saúde.” Assim, em se tratando de plano de saúde, a interpretação 

sobre a cobertura ou não de determinado procedimento, instrumental ou 

exame, deve ser realizada à luz do CDC. Assim, ao presente caso 

aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as 

que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 

4º, CDC). Por ser matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da 

Lei 8.078/90) se aplica a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 

6º, VIII do r. diploma, que estabelece a facilitação da defesa de seus 

direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando 

ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA 

ajuizada por MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA FARIAS contra 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente 

qualificados nos autos, onde busca a parte autora a autorização para 

realização dos procedimentos médicos indicados pelo médico, vez que 

fora negado pela ré. Da análise dos autos, ficou comprovado que a 

requerente teve de valer-se desta ação judicial para poder receber o 

tratamento adequado. A requerida sustenta que a negativa da cobertura 

foi legítima, e se deu em razão da inexistência de previsão contratual para 

cobertura de tratamento que não conste no rol da Resolução n° 338/2013 

da ANS, agindo no estrito cumprimento da legalidade. Pois bem, ficou 

demonstrado nos autos que a parte autora aderiu ao plano de saúde junto 

a requerida e em razão da sua comorbidade (obesidade) necessita fazer 

procedimento cirúrgico urgentemente ID. 28479560 mas a ré não o 

autorizou. É esperado que nesse tipo de negócio privado celebrado entre 

as partes, o contrato assegure de forma eficiente o tratamento à saúde. 

Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de custeio do 

tratamento sob o argumento de sua natureza experimental ou por não 

estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Importante ressaltar que 

no Laudo pericial produzido, o perito atestou que o tratamento indicado 

pelo médico era o adequado para solucionar o problema, vejamos: “No 

caso em tela, diante do histórico clínico e familiar; das comorbidades 

comprovadas; do insucesso do tratamento clínico bem conduzido; de 

opiniões médicas irrefutáveis sobre a indicação da cirurgia de 

Gastroplastia; da comprovação do sucesso da terapia cirúrgica 

constatada a perícia médica, fica evidenciado que a indicação da cirurgia 

foi adequada e trouxe resultados muito satisfatórios à recuperação da 

saúde da autora”. E ainda que houvesse a exclusão do r. exame do rol de 

procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não seria 

óbice ao deferimento da medida ao segurado, eis que o entendimento 

jurisprudencial é no sentido de acatar o rol das Resoluções da ANS como 

meramente exemplificativo, e não taxativo. Aliás, o entendimento: “CIVIL 

PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA IMRT/IGRT. MÉTODO AVANÇADO DE 

PRECISÃO QUE REDUZ A TOXICIDADE DA EMISSÃO DE RADIAÇÃO 

IONIZANTE EM TECIDOS SADIOS. VEDADO A NEGATIVA DE 

FORNECIMENTO ENQUANTO DETERMINAÇÃO DA MEDICINA. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ILEGALIDADE. RELAÇÃO 

EXEMPLIFICATIVA DE PROCEDIMENTOS A SEREM ASSEGURADOS E NÃO 

E NÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. RADIOTERAPIA EXPRESSAMENTE 

PREVISTA NO CONTRATO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVIDO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. 

QUANTUM. (...). Versam os presentes autos a respeito de apelação civil 

(...). No entanto, a ré se recusou ao procedimento ao argumento de que 

não estava previsto no contrato, nas resoluções da ANS, além de ser 

tratamento considerado como uso experimental. Aduz que a negativa não 

tem razão de ser, porque o contrato abrange a radioterapia, assim como é 

vedado a recusa, se o pedido parte de prescrição médica.(...), ressalte-se 

que não obstante os contratos de plano de saúde sejam regidos por lei 

própria (Lei n.9656/98) e obedeçam às resoluções da ANS, também 

alcançam estes pactos o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8078/90), eis que presentes as figuras do consumidor dos serviços 

(usuário) e a do fornecedor destes (plano de saúde), na esteira dos 

artigos 2º e 3º do CDC. Para arrematar, o STJ dirimiu a questão com o 
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enunciado nº 469 da Súmula de jurisprudência: "Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (...). (TJPR - 8ª 

C. Cível - AC - 1236719-2 - Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Sebastião Fagundes Cunha - 

Unânime - - J. 06.11.2014). (TJ-PR - APL: 12367192 PR 1236719-2 

(Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha. Data de Julgamento: 

06/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1475 12/12/2014)”. 

Destaquei. Solução diversa afastando a cobertura do tratamento cirúrgico 

violaria o art. 51, IV, do CDC, porque restringiria em demasia direito 

inerente à própria natureza do contrato. Nos termos do disposto no art. 16, 

VI, da Lei 9656/98, nos contratos de plano de saúde deve constar 

“dispositivos que indiquem com clareza os eventos cobertos e excluídos” 

de modo que, em existindo margem interpretativa em favor do consumidor, 

deve-se resolver a lide em seu favor. Analisando o contrato firmado entre 

as partes, verifica-se que não consta expressamente que a cobertura 

contratual seria restrita ao rol de procedimentos previstos em ato 

normativo da ANS ou que se sujeitaria as suas diretrizes de utilização, não 

havendo nenhuma cláusula que exclua os materiais pretendidos pelo 

autor. Conforme entendimento jurisprudencial, o plano de saúde pode 

estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de 

procedimento está alcançado para sua cura. No presente caso, tem-se 

expresso pedido médico de realização do procedimento, não competindo à 

operadora do plano de saúde julgar se o pleito médico tem ou não 

fundamento, consoante reiterada jurisprudência. Aliás, o entendimento em 

caso semelhante: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ERRO 

MATERIAL NA SENTENÇA CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 48 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE 

COBERTURA PARA USO DE ?SISTEMAS DE FIXAÇÃO DIN MICA 

DYNESYS? PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA 

DE COBERTURA BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE PELO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL DE COBERTURA RESTRITA A ANS. AFRONTA AO 

DISPOSTO NO ART. 16, VI, DA LEI 9.656/98. DEVER DE ASSEGURAR A 

COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO 7.1 DAS 

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. que indiquem com 

clareza os eventos cobertos e excluídos? de modo que, em existindo 

margem interpretativa em favor do consumidor, deve-se resolver a lide em 

seu favor (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014581-23.2015.8.16.0018/0 - 

Maringá - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 15.08.2016) (TJ-PR - RI: 

001458123201581600180 PR 0014581-23.2015.8.16.0018/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 15/08/2016, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 22/08/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTORIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO, PORÉM SEM O FORNECIMENTO 

DO MATERIAL NECESSÁRIO – ILEGALIDADE DA RECUSA - TUTELA DE 

URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão 

submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto 

relação de consumo através da prestação de serviços médicos. 2. 

Havendo prova inequívoca da necessidade da cirurgia indicada, com a 

utilização do material especial, em razão da doença que acomete a autora, 

não se justifica a negativa de cobertura feita pela operadora do plano de 

saúde, pela sua abusividade reconhecida, razão pela qual deve ser 

mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. (TJ-MT - AI: 

01035342120168110000 103534/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2016, SEGUNDA C MARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016) CIVIL PLANO DE SAÚDE. 

RADIOTERAPIA IMRT/IGRT. MÉTODO AVANÇADO DE PRECISÃO QUE 

REDUZ A TOXICIDADE DA EMISSÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE EM 

TECIDOS SADIOS. VEDADO A NEGATIVA DE FORNECIMENTO ENQUANTO 

DETERMINAÇÃO DA MEDICINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA 

ANS. ILEGALIDADE. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA DE PROCEDIMENTOS A 

SEREM ASSEGURADOS E NÃO E NÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. 

RADIOTERAPIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. DANO 

MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVIDO. DANO 

MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. (...). Versam os presentes autos a 

respeito de apelação civil (...). No entanto, a ré se recusou ao 

procedimento ao argumento de que não estava previsto no contrato, nas 

resoluções da ANS, além de ser tratamento considerado como uso 

experimental. Aduz que a negativa não tem razão de ser, porque o 

contrato abrange a radioterapia, assim como é vedado a recusa, se o 

pedido parte de prescrição médica.(...), ressalte-se que não obstante os 

contratos de plano de saúde sejam regidos por lei própria (Lei n.9656/98) 

e obedeçam às resoluções da ANS, também alcançam estes pactos o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90), eis que presentes as 

figuras do consumidor dos serviços (usuário) e a do fornecedor destes 

(plano de saúde), na esteira dos artigos 2º e 3º do CDC. Para arrematar, o 

STJ dirimiu a questão com o enunciado nº 469 da Súmula de 

jurisprudência: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde" (...). (TJPR - 8ª C. Cível - AC - 1236719-2 - 

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José 

Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - - J. 06.11.2014). (TJ-PR - APL: 

12367192 PR 1236719-2 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes 

Cunha. Data de Julgamento: 06/11/2014, 8ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1475 12/12/2014)”. Destaquei. Assim, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o tratamento, tem-se que a recusa é indevida. Isso 

porque a autora é usuária do plano de saúde e por tal motivo, deve a ré 

fornecer todo o necessário para realização dos procedimentos diversos 

prescritos pelo médico, que são imprescindíveis para o êxito do quadro 

clínico da paciente. Assim, restou comprovada a responsabilidade na 

conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da (s) 

demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear os serviços 

contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - 

PRELIMINAR. Falta de interesse de agir. Autorização de procedimento 

após concessão de liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do 

autor e danos morais pela demora na autorização. Preliminar afastada. - 

MÉRITO. Ausência de impugnação quanto ao direito à cobertura do 

tratamento de câncer. Danos morais. Demora injustificada para liberação 

de autorização em momento crítico de grave sofrimento. Atraso no início 

da quimioterapia. Valor da indenização. Fixação com razoabilidade frente 

os danos causados e a capacidade financeira das partes. Recurso 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00101716620128260011 SP 

0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Na 

mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) a 

indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 
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que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). De mesmo entendimento, trago 

entendimento pacificado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA 

INTEGRAL. STENTS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 

Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à 

cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava 

a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 

657717/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 12/12/2005). Destaquei. Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para: I.DECLARAR que a promovida possui obrigação de 

autorizar o tratamento e demais procedimentos solicitados via ID. 

28479560, necessários para realização do tratamento do paciente/autor. 

II.CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de juros de 1% 

a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir 

desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional 

ao dano verificado. RATIFICO a decisão que antecipou os efeitos da tutela. 

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá- MT, 24 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030503-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051177-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIS WANDER ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044505-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDSON DE MOURA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044816-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MARQUES SILVA DE ARRUDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052487-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI GOMES RUFINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034492-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SOARES VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051721-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LADISLAU ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044145-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUEIROZ BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046676-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZINHO CINTA LARGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046683-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046881-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIO PEREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046937-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENICE MOURA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046248-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046850-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES GUIRRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015067-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046330-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LECINO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046892-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL RICCI DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037572-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044527-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA OLIVEIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049891-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052421-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046756-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034131-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018158-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019770-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034157-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036849-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023094-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

IVAIR MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023094-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

IVAIR MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008738-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051889-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - MT0011932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))
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JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040395-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARI TANIA LEITE SUZUKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRA-FLEX COLCHOES INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

DIOGO BORGES NAVES OAB - GO28817-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEREIRA DE FREITAS GOMES OAB - GO34445-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048878-25.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA PAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de id. 27182071, impulsiono o feito a fim de 

INTIMAR a parte exequente para se manifestar acerca da habilitação do 

crédito no juízo universal, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017710-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033092-77.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009068-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028748-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA LUANA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIENE SOLDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar o(a) 

autor(a)/exequente(a) para, no prazo de 5 dias, recolher as custas, 

referente a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC, solicitada no processo em epígrafe.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025098-37.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0015317-20.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULTRAFERRO COM IMP E EXP DE FERRO E ACO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS DE MORAIS OAB - MT11255-O (ADVOGADO(A))

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO CRESTINO SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000527-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES GOMES MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008502-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA GAMA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008502-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA GAMA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020274-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013311-21.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LETICIA RODRIGUES OAB - MT21230/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão pelo período de 180 

dias, razão pela qual, nos termos da determinação judicial de id. 26798824, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 

dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019409-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027422-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON ITAMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0039235-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT11069-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE FREIRE SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021100-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Mario Eduardo Marquardt OAB - MT10915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOIO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, e da decisão retro, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, se 

manifestar no processo, requerendo que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004188-13.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS LIVRE ACESSO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029666-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de quinze dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000395-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007418-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI JOSE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que o requerido possui advogado constituído nos 

autos, e que este não participou do acordo entabulado entre as partes (Id. 

26569731), intime-se ele para se manifestar, no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056892-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

INEZ SOARES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017738-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se ainda a parte autora 

para que, também no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia do prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

30 (trinta) dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017769-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE FELIX DOS SANTOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010179-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se ainda, para que no 

mesmo prazo, apresente o Boletim de Ocorrência do fato, bem como 

comprovante de residência, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017812-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033848-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BENEDITA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033848-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EVA BENEDITA SOARES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a exequente para se manifestar sobre o 

pagamento de ID 29296466, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção devido a satisfação da obrigação. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017822-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA SALOME DIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017822-78.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULINA SALOME DIAS DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Considerando que o documento de ID 31485901 

não comprova a negativa pela via administrativa, intime-se a parte autora 

para que apresente o prévio requerimento administrativo, comprovando a 

ausência de pagamento na esfera administrativa, a negativa por parte da 

seguradora ou que o prazo de resposta esteja extrapolado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029563-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029563-23.2017 Vistos. Converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da requerida para se manifestar sobre documento 

de id. 31417208, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012290-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012290-26.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GERSON RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que a parte autora, intimada para 

comprovar sua hipossuficiência financeira, acostou aos autos a nota 

fiscal de ID 31232710, sob o argumento de que esta teria o condão de 

comprovar seus gastos, bem como sua renda mensal. Entretanto, o 

referido documento não é capaz de comprovar os argumentos elencados. 

Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente documentação que demonstre sua situação financeira 

como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou 

recolher as custas iniciais de distribuição, sob pena de extinção. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013288-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEY CRISTINA SANTANA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS EDUARDO AVALONE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013288-91.2020.8.11.0041. 
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FLODOALDO ALBANO BEZERRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLEY CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

CARLOS EDUARDO AVALONE Vistos. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra a determinação de ID 

30785640, esclarecendo se está sendo representada por Admmetta 

Administradora Ltda., caso positivo, devendo emendar a inicial com tal 

informação, assim como proceder o correto cadastro no sistema PJE, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051327-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0051327-53.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a exequente para se 

manifestar sobre o pagamento de ID 27189771, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção devido a satisfação da obrigação. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013896-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA CHAVES CALEGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013896-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA FLAVIA CHAVES CALEGARI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se que a parte autora, intimada para 

comprovar sua hipossuficiência financeira, acostou aos autos cópia das 

págs. 45 e 46 de sua CTPS (ID 31122154), contudo, não é possível 

identificar qual a renda mensal da parte, através do informado. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente documentação que demonstre sua situação financeira como 

CTPS (páginas em que constem a remuneração percebida mensalmente), 

holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, sob pena de extinção. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0044231-55.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT11069-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEBORBA - LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0024492-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABRAHAO GIRARDI (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO GIRARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX ZARDO OAB - RS47204-O (ADVOGADO(A))

MICHELE CRISTINA GIRARDI OAB - MT17160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS ANDRADE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008797-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos das decisões de id. 28116257 e 25780304, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, efetuar o 

depósito dos honorários periciais referente a sua cota.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030687-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIONAMENTO PRACA PARKING LTDA - EPP (REQUERENTE)

LIEGE VIERO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

LUCAS TREVISAN BONGIOVANNI OAB - 737.180.761-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que o feito não foi saneado até o momento, nos 

termos do art. 329, II do CPC, e diante da urgência que o caso requer 

intime-se a requerida para se manifestar sobre o pedido da autora de ID 

29866073, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, volte-me 

concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022717-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 308 de 921



Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUIS TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO OAB - MT5494-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022717-53.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO 

JUNIOR ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JEAN LUIS TEIXEIRA Vistos. 

Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre os 

documentos novos apresentados pela requerida ID 16580058, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 437, § 1º do CPC). Após, volte-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017260-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1017260-69.2020 Vistos. Cumpra-se na 

íntegra a determinação de id. 31485115, com a data da audiência de 

mediação agendada, deverá a gestora da vara proceder a intimação da 

partes, como solicitado na certidão de id. 31499852. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036472-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026872-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036838-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FAGNER CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017710-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DE SOUZA ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Fatura c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Clóvis de Souza 

alvarez em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu cobranças 

referente aos meses de março e abril de 2018, nos valores de R$ 

1.823,19 e R$ 852,44 respectivamente, o que não condiz com sua 

realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de suspender o fornecimento dos serviços, acerca das 

faturas discutidas, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 13786742, 

que a ré, em 2017 e início de 2018, emitiu faturas nos valores de R$ 

256,24, R$ 335,68, R$ 272,96, R$ 260,80, etc., mas em março e abril de 

2018, efetuou cobranças nas quantias de R$ 1.823,19 e R$ 852,44, 

respectivamente, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é 

essencial à manutenção da residência do autor. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 309 de 921



Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel do autor, acerca das faturas discutidas no processo, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006464-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO (REQUERENTE)

Márcio José Negrão Marcelo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1006464-19.2020 Visto. Convém esclarecer que o cumprimento da 

sentença opera-se no próprio processo de conhecimento, não sendo 

cabível, muito menos necessária, a instauração de processo autônomo. 

Portanto, se pretende a parte autora buscar a satisfação de seu crédito, 

deverá realizar nos autos do processo principal n.º 31387-15.2009 (cód. 

396250). Desse modo, DETERMINO o arquivamento destes autos, mediante 

as baixas pertinentes. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0015563-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CORTES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR CARETA PORTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALTER NEI DUARTE RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0015563-64.2019 Visto. Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado 

por Cleiton Cortes dos Santos em desfavor de Odemir Careta Porto e 

Walter Nei Duarte Ramos, aduzindo que nos autos de execução n. 

17671-71.2016.8.11.0041 foi penhorado o automóvel Honda Civic, Placa 

NJJ 5479, Renavan 00983610037 de sua propriedade. Narra que adquiriu 

o automóvel em 27.07.2017 de Hélio Silva Souza, e a época não exista 

nenhuma restrição sobre o mesmo, ressaltando que a mesma foi incluída 

na data de 05.05.2019, 2 (dois) anos após a sua aquisição. Assevera que 

não faz parte da relação processual e não possui obrigação quanto ao 

adimplemento do crédito. Requer a concessão da liminar para que seja 

determinada a suspensão da penhora sobre o veículo e a manutenção do 

embargante na posse do bem. Pois bem. Em análise sumária, observa-se 

que realmente o embargante adquiriu o veículo em 13.06.2017 (id. 

27078572, pág. 5) de Helio Silva Souza e a penhora recaiu sobre o bem 

em 08.05.2019 (id. 27078572, pág. 6) Posto isso, recebo os embargos 

para discussão, para suspender a medida constritiva sobre o automóvel 

Honda Civic, Placa NJJ 5479, Renavan 00983610037. Cite-se a parte 

embargada, por seu advogado, para, querendo, ofertar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), ciente de que, não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte embargante. Considerando os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1013575-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

REJAINE DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Fabiano Rodrigues de Oliveira ingressou com a presente buscando 

Tutela Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente em desfavor de Igor 

Pacheco Vilela, Maria de Souza Vilela, Rejane de Souza Vilela e Igor Vilela 

Pacheco & CIA LTDA., alegando que para aquisição de gados, a pedido do 

réu Igor Pacheco Vilela, depositou na conta bancária da corré Maria de 

Sousa Vilela a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e 

posteriormente o autor fez um empréstimo de Fabrício Zanata, o qual 

transferiu diretamente de sua conta para a conta do réu Igor mais R$ 

7.000,00. Narra que o negócio não se concretizou; que o réu Igor Pacheco 

Vilela devolveu para o autor o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 

reais) e assinou um contrato de confissão de dívida e uma nota 

promissória no valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), 

mas não honrou o pagamento do título na data pactuada (17/01/2020) e o 

autor não consegue mais contato com o requerido. Aduz que em 

depoimento no inquérito policial, os requeridos alegaram que desconhecem 

o autor; que os requeridos respondem vários processos judiciais e o autor 

teme a ocorrência de fraude, e restar frustrada a tentativa de recebimento 

do seu crédito. Pleiteia a tutela de urgência de natureza cautelar para que 

sejam arrestados ativos financeiros via Bacenjud, no valor de R$ 

55.059,07 (cinquenta e cinco mil cinquenta e nove reais e sete centavos); 

se frustrado, que realize arresto de veículos via Renajud; se novamente 

infrutífero, que sejam oficiados os cartórios de registro de imóveis do 

município de Guiratinga/MT, determinando a inalienabilidade de imóveis em 

nome dos requeridos, bem como expedido ofício à Receita Federal, para 

que disponibilize a declaração de bens e renda dos requeridos, nos 

últimos cinco anos, e, à Junta Comercial do Estado para que proceda a 

anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome 

dos requeridos. Permanecendo a inexistência de bens, que os réus sejam 

intimados para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa 

diária. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, o 

contrato de confissão de dívida (Id. 30587588) e a nota promissória (Id. 

30587589) demonstram que a parte autora é credora do réu Igor Pacheco 

Vilela, cumprindo o requisito exigido pelo art. 300 do NCPC, a saber a 

probabilidade do direito. Apesar de constar no instrumento de confissão 

que Maria de Sousa Vilela é avalista, não há assinatura dela, e consta 

informação de que a dívida de Igor é originada de prestação de serviços 

contábeis (Id. 30587588), ou seja, não há menção acerca da suposta 

negociação de aquisição de gados, consequentemente, não há como, 

nessa análise sumária, deduzir que ela e os demais réus participaram do 

suposto negócio e que são devedores do autor, razão pela qual o pedido 

será analisado apenas com relação à Igor Pacheco Vilela. O segundo 

requisito, qual seja o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo mencionados nos artigos 300 e 305, ambos do NCPC pode ser 

aferido pela inadimplência do réu, pelas diversas ações judiciais movidas 

em seu desfavor (cobrança/execução/busca e apreensão), conforme 

apresentado pelo autor, caracterizando a necessidade da imediata 

prestação jurisdicional. Contudo, condiciono o cumprimento da medida ao 

oferecimento de caução, conforme autoriza o § 1º do art. 300 do NCPC. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, na forma dos artigos 301 e 

305, ambos do Novo Código de Processo Civil, mediante a caução 

ofertada, o arresto em nome de IGOR VILELA PACHECO, no valor de R$ 

55.059,07 (cinquenta e cinco mil cinquenta e nove reais e sete centavos) 

de ativos financeiros, via Bacenjud. Restando a busca pelo Bacenjud 

negativa ou parcial ao valor do débito, defiro: a) Pesquisa no Sistema 

RENAJUD acerca de veículo em nome da parte executada, devendo a 

parte credora informar se possui interesse ou não na relação encontrada, 

no prazo de cinco dias; b) Pesquisa pelo INFOJUD acerca de bens em 

nome da parte devedora, nos últimos cinco anos. Em decorrência do sigilo 

fiscal, a resposta ficará guardada em pasta própria no gabinete, devendo 

o autor se manifestar sobre ela em cinco dias. c) Oficie-se o cartório de 

registro de imóveis do município de Guiratinga/MT, para averbar o arresto 

de imóveis existentes em nome do réu. d) Oficie-se a Junta Comercial 

deste Estado para que proceda a anotação de arresto das cotas sociais 

de empresas em nome do réu. Após, cite-se a parte Requerida, para, no 

prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306 do NCPC). Conste no mandado as advertências da 

revelia (artigos 307 e 344, do NCPC). Atente-se a parte Autora para a 

regra do art. 308 do mesmo Código. Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como no do 

artigo 98, do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0019061-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Embargos à Execução movida por Real 

Comércio de Celulares e Acessórios Ltda., por seu curador especial, em 

desfavor de Apoena Administradora, Participações e Arrendamentos 

Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos, refutando por negativa 

geral. O embargado/autor apresentou impugnação (Id. 26932666). 

Intimadas as partes a especificarem as provas (Id. 26933076), ambas se 

manifestaram (Id. 26933077 e 26933078). É o relatório. Decido. Julgo os 

presentes embargos do devedor antecipadamente, com fundamento no 

art. 920, II, do CPC, por versar a discussão sobre matéria de direito, além 

do que, estão presentes nos autos elementos probantes suficientes. A 

ação teve regular andamento, sendo garantido ao réu/embargante, que 

está em lugar incerto e não sabido, o direito ao contraditório e ampla 

defesa, através da nomeação de curador especial. O réu citado por edital 

está representado por curador especial, estando dispensado do ônus da 

impugnação específica dos fatos, conforme previsão contida no artigo 

341, § único, do NCPC, tendo opostos embargos à execução por negativa 

geral, o que não tem o condão de comprovar a inexistência do débito. 

Verifica-se que a ação de Execução embasa-se em contrato de locação 

(Id. 26932670), o qual é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, 

VIII, do CPC, ostentando certeza, exigibilidade e liquidez. O 

embargado/credor também apresentou planilha atualizada do débito (Id. 

26932925), atendendo ao disposto no art. 798, I, b, do CPC. O que merece 

destaque é a cumulação da cobrança pelo embargado/credor da multa 

moratória (10%) com a compensatória. Sabe-se que não é possível tal 

cumulação, já que possui o mesmo fato gerador, qual seja a falta de 

pagamento dos aluguéis e encargos. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – OMISSÃO DA 

SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AOS ALUGUEIS 

VINCENDOS – ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E 

MULTA COMPENSATÓRIA CONTRATUAL – MESMO FATO GERADOR – 

IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alugueis são 

devidos até a data de efetiva desocupação do imóvel. 2. Havendo pedido 

expresso nesse sentido, deve ser reformada a sentença que, a despeito 

de reconhecer que a desocupação do imóvel só ocorreu após o 

ajuizamento da demanda, deixa de condenar a parte ré ao pagamento dos 

alugueis vencidos entre esses dois marcos temporais. 3. Descabe a 

cumulação da multa moratória e da multa compensatória decorrente do 

próprio inadimplemento contratual, posto que ambas as penalidades 

possuem o mesmo fato gerador. 4. “Os juros de mora incidem a partir do 
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momento em que, segundo previsto no contrato, o pagamento (dos 

alugueis) deveria ter ocorrido” (STJ – 1ª Turma – REsp 419.266/SP – Rel. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 19/08/2003, DJ 08/09/2003, 

p. 222). (TJMT, Ap 487/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016). 

Negritei. “LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA 

DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. 

MATÉRIA ATINENTE À FASE EXECUTIVA. CUMULAÇÃO DA MULTA 

COMPENSATÓRIA COM A MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO 

CONCRETO. Ao Magistrado é dado apreciar livremente a prova dos autos. 

Em se tratando de matéria exclusivamente de direito, não há falar em 

cerceamento de defesa decorrente da não abertura de prazo para 

produção probatória. Outrossim, não restou demonstrado qualquer 

prejuízo concreto à parte apelante. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória 

pressupõe a existência de fatos geradores diversos. Ocorre que, para o 

descumprimento do termo contratual, em que a locatária não desocupa o 

imóvel, a consequência específica é o pagamento de aluguéis pelo prazo 

de fruição, os quais já estão compensando o locador pela infringência da 

avença. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO 

RECURSO ADESIVO. UNÂNIME”. (TJRS, Apelação Cível Nº 70066647926, 

Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

26/11/2015). Negritei. Por isso, o embargado/credor deverá retirar da 

cobrança a multa moratória de 10%, consequentemente refazer o cálculo 

do débito na execução. Diante do exposto, com suporte no artigo 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE estes Embargos à Execução, 

para determinar que o embargado/credor retire da cobrança a multa 

moratória de 10%, consequentemente deverá refazer o cálculo do débito 

na execução. Por ter decaído na maior parte do pedido, condeno a 

embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do CPC. 

Transladando-se cópia para o processo executivo de n. 

0041657-88.2015.8.11.0041. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024189-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência pela parte autora (Id. 

30188107), sobre o qual a parte ré concordou (Id. 31342692). Assim, 

HOMOLOGO por sentença a desistência, em consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000728-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000728-88.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010821-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENO PINHEIRO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010821-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO LENO PINHEIRO ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023225-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023225-67.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. A requerida se manifesta ID 

27860897 chamando o feito a ordem e informando que houve nulidade de 

intimação, requerendo a republicação da sentença em nome do patrono 

peticionante. Quanto ao alegado, tem-se que, embora a intimação da 

requerida não tenha sido efetuada exclusivamente ao advogado Dr. 

Fernando Cesar Zandonadi, não houve prejuízo, considerando que as 

intimações foram efetivadas em nome do advogado Dr. Fagner da Silva 

Botof, com poderes outorgados ID 5054284, pelo que não há que se falar 
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em cerceamento defesa, além disso, a ré não demonstrou qualquer 

prejuízo. Sendo assim, diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020019-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020019-40.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO MARTINS GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0040279-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARILDO SEBASTIAO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0040279-97.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HARILDO SEBASTIAO DA CRUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos (ID 26732491). No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029755-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0029755-12.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP 

EXECUTADO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Após, recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0035590-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PINHEIRO GAHYVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0035590-44.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA MARIA PINHEIRO GAHYVA EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007586-02.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (EXEQUENTE)

BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora foi intimada por seu advogado, bem como 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no 

entanto, nada manifestou, conforme certificado no Id. 31505591. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que simplesmente abandonou o processo, o qual aguarda 

providências da sua parte e que impedem o bom e regular 

desenvolvimento do feito. Assim, consubstanciado no fato de que 

compete à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o arquivamento dos 

autos é medida que a rigor se impõe. Posto isso, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do NCPC. 

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso do autor, aliado à linha de entendimento adotada 

pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Por outro lado, sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019065-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1019065-28.2018 Visto. Inicialmente, cumpra-se com urgência da 

decisão de id. 27928812, procedendo a exclusão os documentos dos Ids. 

24834949, 24834948 e 24834947. Allianz Seguros S/A ajuíza Ação 

Regressiva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, ambas devidamente qualificadas, alegando que firmou com 

Centro Empresarial Mirante do Coxim, contrato de seguro, representado 

pela apólice de n. 103067180/0, se obrigando a indenizar o segurado 

pelos danos causados aos seus equipamentos. Narra que em 22/08/2016 

houve falha no fornecimento de energia elétrica em razão oscilação de 

elétrica alguns equipamentos eletrônicos do segurado foram 

comprometidos, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento 

total de 32.139,00 (trinta e dois mil, cento e trinta reais) devidamente 

corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do 

desembolso da quantia paga que ocorreu em 23.09.2016, além das custas 

processuais e honorários advocatícios. Instruiu a inicial com os 

documentos de ids 13939183 a 13939234. Em resposta a ré apresenta 

contestação (id. 15419335), aduzindo sobre os limites da responsabilidade 

da concessionária; da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

e da impossibilidade de inversão do ônus da prova Assevera sobre 

inexistência de nexo causal, afirmando que não foi informada 

administrativamente da suposta oscilação da energia elétrica que teria 

causado prejuízos ao segurado, além do que a autora não comprovou que 

realmente aconteceu a queda/oscilação de energia na época dos fatos e 

de que os bens segurados foram danificados por alguma omissão ou ação 

da requerida, pugnando pela improcedência dos pedidos, e caso entenda 

pela procedência, que o ressarcimento seja condicionado à entrega do 

salvado ou ao abatimento do valor do bem. Réplica a contestação através 

de Id. 17975720. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

23453057), as partes se manifestaram através dos ids. 24420291 e 

24835618. A parte requerida apresenta documentos novos através 

24835614 e 24835616, tendo a autora se manifestado através do id. 

28397798. É o relatório. Decido. Em razão dos princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, no presente 

caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação 

primária estabelecida entre os segurados e a concessionária é de 

consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e 

deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas 

protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02), nesse sentido: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de ressarcimento de 

danos - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos do 

Condomínio/segurado ocasionada por oscilação na rede de energia 

elétrica administrada pela ré - Sub-rogação da seguradora nos direitos da 

consumidora - Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - 

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do 

CDC[...]” (TJSP; Apelação 1086460-42.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos 

Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 

14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 

05/11/2018) Negritei e grifei. Assim, considerando que a seguradora 

sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, à luz do art. 786, do Código 

Civil, de modo que todas as prerrogativas do segurado lhe foram 

transferidas, nos termos do disposto no artigo 349, do Código Civil, nessa 

mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de 

seguro”. Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos 

direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser 

ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012).” Extrai-se do laudo técnico de id. 13939205 que os 

equipamentos queimaram em razão de sobrecarga de tensão elétrica. 

Assim, denota-se que os laudos técnicos e demais documentos carreados 

na inicial demonstram que o segurado teve prejuízos com oscilação de 

energia através das redes externas de distribuição da energia elétrica 

fornecida pela requerida. Competia à concessionária de energia elétrica 

adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a 

oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja 

ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade 

desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido ao 

consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada as 

supostas oscilações, cabia a ela comprovar a exclusão de sua 

responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil 

e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não 

se desincumbiu. Convém registrar ainda que a realização de prova pericial 

nos aparelhos e nos imóveis dos segurados resta prejudicada, vez que o 

dano ocorreu em 22.08.2016, assim em decorrência do decurso do tempo, 

ressalta-se ainda que a requerida poderia ter apresentado seus 

históricos/registros de atividade/interrupção dos períodos alegados, 

todavia, não o fez. Desse modo, resta demonstrado o nexo de 

causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 
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EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora demonstra que pagou ao segurado Centro Empresarial Mirante do 

Coxim o valor de R$ 32.139,00 (id. 13954034 e 2839799) e, considerando 

que não houve impugnação específica pela ré quanto ao valor pago ao 

segurado, este se tornou incontroverso.. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na Ação de Cobrança por Allianz Seguros S/A em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao 

pagamento de 32.139,00 (trinta e dois mil centro e trinta e nove reais), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos 

da data do efetivo desembolso. Condeno a requerida ao pagamento 

integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85,§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006431-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAIR CORREA OLIVEIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Nair Correa 

Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos 

Morais com Pedido Liminar em desfavor de Águas Cuiabá S.A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, alegando que vinha efetuando o 

pagamento de suas faturas assiduamente até o mês 08/2014, e que os 

valores não ultrapassavam a média de R$ 38,79, R$ 38,99, R$ 39,23, R$ 

39,07, até que no mês 09/2014 o valor da média quadriplicou chegando ao 

valor de até R$ 170,35, contudo, informou que efetuou o pagamento da 

fatura. Afirma que os valores das faturas aumentaram sem justificativa, 

após a instalação do novo hidrômetro em sua residência, e que o 

fornecimento de água não vinha de maneira habitual. Assevera que é 

vítima de estelionato, e que pela fatura de abril de 2017, não possuía o 

fornecimento de água, tendo o comunicado de corte no ramal em 

09.06.2016, sendo enviada fatura na importância de R$ 8.252,63 (oito mil 

duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), e aviso de 

débito de R$ 17.306,22 (dezessete mil trezentos e seis reais e vinte e dois 

centavos). Alega que o fornecimento de serviços de águas em áreas 

urbanas, são considerados serviços públicos essenciais, não podendo o 

fornecimento ser suspenso por qualquer arbitrariedade. Requereu, 

liminarmente, a manutenção do fornecimento de água no imóvel, e a 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, no mérito, 

pugna pela procedência da demanda com a declaração de inexistência de 

débitos, e a indenização por danos morais, além das verbas de 

sucumbência. Foi deferida a liminar, no Id. 12225931. A requerida foi 

citada, e apresentou contestação (Id. 13799401), pugnando pela 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação, no Id. 15228718 . As partes foram intimadas a especificarem 

as provas a produzir (Id. 22046637), a parte requerida pela produção de 

prova testemunhal (Id. 22731913). É o relatório. Decido. Consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. É importante registrar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da 

requerida como fornecedora de serviços e a parte autora como 

destinatária final desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos 

sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei 

para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se 

assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com efeito, na 

doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 14 anos de discussões, em 

2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo 

aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, 

exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo 

CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual de direito do consumidor, p. 

86). “o consumidor é vulnerável na medida em que não só não tem acesso 

ao sistema produtivo como não tem condições de conhecer seu 

funcionamento (não tem informações técnicas), nem de ter informações 

sobre o resultado, que são os produtos e serviços oferecidos” (Idem. pág. 

610). Assim, presentes os critérios objetivos para configuração da 

relação de consumo – conforme Teoria Finalista – e também a reconhecida 

vulnerabilidade da parte autora frente a ré – nos termos da Teoria do 

Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa necessidade a 

aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza de ordem 

pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). Com isso, faz com que 

imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. No caso em 

concreto, verifica-se que a autora colacionou comunicado de corte, 

faturas pendentes e faturas quitadas, nos Ids. 12219813, 12219846 e 

12219862. Aparte requerida afirmou que foram verificadas irregularidades 

no hidrômetro e fraude no medidor, e que a referida fraude fez com a 

parte autora tivesse real consumo, sob o argumento que suas contas 

vinham no patamar mínimo. Vê-se a existência de vistorias nos Ids. 

13799374, 13799443, e histórico de leituras Id. 13799458. Ressalta-se que 

restou comprovado nos autos, a fraude realizada pela parte autora, tendo 

em vista a vistoria realizada. Desta forma, não há provas de que a autora 

tenha sido vítima de má prestação de serviços pela requerida. Assim, 

quanto à existência do ato ilícito, o mesmo não restou caracterizado, vez 

que não restou comprovado lesão ao direito da autora por parte da 

requerida. No tocante ao nexo causal, a existência deste é vinculada entre 

a conduta ilícita e a existência do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado 
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pela requerida originou danos a autora, que no caso em tela, não restou 

demonstrado. Logo, não há o que se falar em danos sem que a requerida 

tenha cometido qualquer ato ilícito. Nesse mesmo sentido: “INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Não há 

comprovação da existência de dano, da culpa do agente ou ainda do nexo 

causal. Entendimento da Súmula 385 do STJ, no sentido de que, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição - 

Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento 

Interno deste E. TJ-SP. Recurso desprovido”. (TJ-SP - APL: 

00022616220118260127 SP 0002261-62.2011.8.26.0127, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 02/09/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/09/2014). Deste modo, ausente qualquer ilicitude 

cometida pela parte requerida, entendo não restarem preenchidos os 

requisitos necessários para configuração dos danos materiais e morais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC. Revogo a liminar de Id. 12225931. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, 

fica a exigibilidade suspensa, por se a parte autora beneficiária da 

gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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PJE 1003394-28.2019 Vistos. Celia Regina Aranega Rodrigues ajuíza Ação 

Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Beneficio do INSS/ 

Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos 

Morais – Com Pedido de Liminar em desfavor de Banco Itaú S.A., ambos 

qualificados nos autos, alegando que o requerido esta efetuando 

descontos de empréstimo consignado em sua aposentadoria, desde julho 

de 2016, todavia, assevera que desconhece a contratação junto ao 

mesmo e que não autorizou qualquer desconto. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato, 

sob pena de multa. No mérito, roga pela procedência dos pedidos para que 

seja declarada a inexigibilidade dos descontos na aposentadoria da 

autora, e que a parte ré seja condenada a devolver em dobro os 

descontos realizados em, além da condenação ao pagamento de R$ 

20.000,00 a título de dano moral. Instruiu a inicial com documentos de ids. 

17595053 a 17595083. Em resposta o réu apresenta contestação (id. 

20075109), afirmando que a autora não buscou solução administrativa 

para solucionar o problema, através dos canais de atendimento 

administrativos disponibilizados pelo requerido. Afirma que não praticou 

qualquer ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, vez que 

não houve inscrição nos cadastros restritivos de crédito, tendo os fatos 

relatados não ultrapassados a esfera de dissabores decorrentes da 

convivência em sociedade. Refuto o pedido e repetição do indébito, 

requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Junta documentos 

através do id. 20075112. Réplica a contestação através do arquivo de id. 

20687677. Instadas as partes a especificarem as provas (id. 23522908), 

as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ids. 24574762 e 

24992316). É o relatório. Decido. Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Registre-se 

que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento 

de defesa ou violação ao princípio do contraditório, ademais há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, 

do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cru). A autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem 

como a restituição em dobro do que foi indevidamente descontado de sua 

folha de pagamento, além de indenização por danos morais, já que não 

reconhece a relação jurídica da qual adveio dos descontos. Faz-se 

necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de 

consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Ademais a relação de consumo é aplicável as 

instituição bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que estabelece 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Assim, trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, 

portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de 

Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos 

seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a 

presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio 

de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao não 

reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a 

celebração do contrato que deu origem aos descontos na folha de 

pagamento da autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, entretanto se 

limitou afirmar que a autora não tentou solucionar administrativamente o 

problema, bastaria que tivesse a presentado o contrato que deu origem 

aos descontos indevidos (ids. 17595079 a 17595083), conforme dispõe o 

artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Desse modo, cabia ao banco requerido a comprovação da existência de 

relação jurídica entre as partes e da prestação de serviços a autora, nos 

termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, 

ao ser intimada a especificar as provas para elucidação dos fatos, 

informa o seu desinteresse pela produção de provas, postulando pelo 

julgamento antecipado (id. 24992316). Quanto ao pedido de repetição do 

indébito, a parte requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que 

foi pago e cobrado indevidamente em decorrência do contrato de 

empréstimo não solicitado, conforme determina a inteligência do parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável”. Nesse ponto, vê-se pelo 

documento de id. 17595079 a 17595083 que realmente o requerido 

efetuou vários descontos na folha de pagamento da autora, ora 

questionado, todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em sede 

de liquidação de sentença. Assim, verificada a falha na prestação do 

serviço, em razão dos descontos indevidos na folha de pagamento da 

autora, o que se afigura ilícito, deve a instituição financeira ser 

responsabilizada pela conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar 

lesão à requerente, mesmo de ordem extrapatrimonial, ensejando a 

obrigação de indenizar. Por amor ao debate, ressalta-se que não pode ser 

considerado mero aborrecimento a situação fática ocorrida em razão da 

postura abusiva e desrespeitosa do banco requerido, vez que descontou 

da folha de pagamento da autora valores indevidos, ressalta-se que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar, extrapolando os limites da 

sua atuação. Assim, a responsabilidade da instituição bancária pela 

ilicitude é caracterizada como objetiva, ainda que por equiparação, 

justificando-se a imposição de indenização por dano moral in re ipsa. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão de 
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reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de 

devolução em dobro (CDC, art.42, par.único) – Cabimento [...] Descontos 

indevidos na folha de pagamento que geram sofrimento e estado de 

angústia, aptos a caracterizar o reclamado dano moral, passível de 

indenização – Montante indenizatório mantido em R$7.000,00 – RECURSO 

DESPROVIDO NESTA PARTE. (TJSP; Apelação Cível 

1009613-08.2016.8.26.0506; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva 

da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de 

Registro: 15/04/2020) negritei. “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO 

CONTRATADOS. CONTRATO Nº 546933770 CANCELADO PELA RÉ, QUE 

NÃO PROVOU TER DEVOLVIDO O VALOR CORRESPONDENTE. AÇÃO 

PROCEDENTE EM TAL PONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DE COMPROVAR A LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA O 

AUTOR, RELATIVAMENTE AOS CONTRATOS NºS. 546053846 E 

556009429. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES, SE HOUVE O CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DO 

AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA 

REDUZIDO PARA R$ 5.000,00. DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 

1061575-59.2018.8.26.0002; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 

22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020) 

negritei Compete ao julgador estipular equitativamente o valor da 

indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando 

as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse passo, verifica-se como 

razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como 

indenização ao dano moral sofrido pela parte autora. Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulado na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de 

Desconto em Beneficio do INSS/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais – Com Pedido de Liminar por 

Danos Morais por Celia Regina Aranega Rodrigues em desfavor de Banco 

Itaú S.A., para: 1. Declarar inexigível s descontos na folha de pagamento 

da autora, consequentemente declarar a inexistência a relação jurídica 

discutida que deu origem aos descontos; 2. Condeno o réu a devolver em 

dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, 

devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir de cada desembolso. 2. Condeno a parte ré, ainda, a indenizar os 

danos morais causados à autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016457-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PYTLAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016457-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARCI PYTLAK REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Darci Pitlak ajuizou Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar em 

desfavor de Águas Cuiabá S.A, todos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que alugou imóvel no mês de novembro de 2017, o qual 

funciona como lava-jato, estando com todas as instalações prontas. 

Afirma que solicitou a ligação de energia e água do referido imóvel, 

colocando as respectivas unidades consumidoras em seu nome, 

pugnando pelo fornecimento de água, e a mudança do hidrômetro para a 

Rua Arnaldo de Matos, nº 96, Bairro Goiabeiras, ao argumento que o 

hidrômetro estava instalado na rua dos fundos do imóvel locado, porém 

não foi atendido pela Requerida. Alega que no mês de janeiro de 2018, 

recebeu a fatura da água no valor de R$ 3.246,08, e indignado com o valor 

cobrado, entrou em contato com a requerida, mas não obteve retorno. 

Assevera que o contrato foi realizado mediante seu compromisso de 

efetuar o pagamento de R$1.132,72 (um mil cento e trinta e dois reais e 

setenta e dois centavos), divididos em 04 (quatro) parcelas iguais no valor 

de R$283,18 (duzentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), 

devendo as mesmas serem descontadas no cartão de crédito. Afirma que 

procurou o PROCON, alegando o valor abusivo, questionando também a 

existência da irregularidade apontada, ao argumento que o hidrômetro 

apontado como irregular não se encontra no endereço que consta na 

fatura e solicitou a mudança do hidrômetro para o endereço correto, 

sendo realizada audiência e a requerida se comprometendo a analisar a 

data de alteração de titularidade para verificar a cobrança da multa e do 

retroativo, e comprometeu-se também que faria a suspensão do corte e da 

negativação dos dados do Requerente, remanejando o hidrômetro para o 

endereço Rua Arnaldo de Matos, nº 96, Centro, Cuiabá/MT, contudo, o 

requerido não cumpriu o informado. Relata que no dia 09 de junho de 2018, 

ocorreu o corte do seu fornecimento de água e seu nome foi negativado. 

Requereu, liminarmente, a religação do fornecimento de água no imóvel 

sob a matrícula 18343-1, à Rua Arnaldo de matos, 96, bairro Centro Sul, 

Cuiabá/MT, e a exclusão de seu nome do SPC, no mérito, pugna pela 

procedência da demanda, e a indenização a título de dano material, danos 

morais, além das verbas de sucumbência. Foi deferida a liminar, no Id. 

13864942. A requerida foi citada, e apresentou contestação (15301201), 

pugnando pela improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação a contestação, no id. 19655737. As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 23516777), a parte autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (Id. 24288856, e a parte requerida pela 

produção de prova testemunhal (Id. 25101037). É o relatório. Decido. 

Consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. É importante registrar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em concreto, dada a configuração 

da requerida como fornecedora de serviços e a parte autora como 

destinatária final desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos 

sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 3°. 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei 

para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se 

assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com efeito, na 

doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 14 anos de discussões, em 

2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo 

aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, 

exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo 

CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual de direito do consumidor, p. 

86). “o consumidor é vulnerável na medida em que não só não tem acesso 

ao sistema produtivo como não tem condições de conhecer seu 

funcionamento (não tem informações técnicas), nem de ter informações 

sobre o resultado, que são os produtos e serviços oferecidos” (Idem. pág. 

610). Assim, presentes os critérios objetivos para configuração da 

relação de consumo – conforme Teoria Finalista – e também a reconhecida 

vulnerabilidade da parte autora frente a ré – nos termos da Teoria do 

Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa necessidade a 
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aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza de ordem 

pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). Com isso, faz com que 

imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. No caso em 

concreto, verifica-se que o autor colacionou contrato de locação, firmado 

em 27/10/2017, mudando a titularidade da fatura para seu nome. A parte 

requerida afirmou que o hidrômetro se encontra no fundo da residência da 

parte autora, e que em vistoria na data de 13 de dezembro de 2017, 

constatou fraude referente a desvio de ramal, tendo deixado o aviso de 

fraude no imóvel do autor. A requerida alega, que por conta da fraude, foi 

aplicada cobrança de multa e retroativos na fatura 01/2018, colacionando 

aos autos aviso de fraude no Id. 15301208 e cobrança de retroativo, no Id. 

15301212. Ressalta-se que restou comprovado nos autos, a fraude 

realizada pela parte autora, tendo em vista a vistoria realizada após a 

mesma assinar contrato de locação do imóvel e passar a fatura para seu 

nome, possibilitando a cobrança de multa. Nesse sentido: AGRAVO. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO. 

CABIMENTO. FRAUDE EVIDENCIADA. (...). Comprovada a violação no 

hidrômetro, com fraude no consumo de água evidenciada, correta a 

aplicação de multa. (...). ( STJ – Resp – 1469166 – data da publicação: 

05/12/2017). Desta forma, não há provas de que o autor tenha sido vítima 

de má prestação de serviços da requerida Assim, quanto à existência do 

ato ilícito, o mesmo não restou caracterizado, vez que não restou 

comprovado lesão ao direito do autor por parte da requerida. No tocante 

ao nexo causal, a existência deste é vinculada entre a conduta ilícita e a 

existência do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado pelo requerido 

originou danos ao autor, que no caso em tela, não restou demonstrado. 

Logo, não há o que se falar em danos sem que a requerida tenha cometido 

qualquer ato ilícito. Nesse mesmo sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Não há comprovação da 

existência de dano, da culpa do agente ou ainda do nexo causal. 

Entendimento da Súmula 385 do STJ, no sentido de que, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição - 

Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do Regimento 

Interno deste E. TJ-SP. Recurso desprovido”. (TJ-SP - APL: 

00022616220118260127 SP 0002261-62.2011.8.26.0127, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 02/09/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/09/2014). Deste modo, ausente qualquer ilicitude 

cometida pela parte requerida, entendo não restarem preenchidos os 

requisitos necessários para configuração dos danos materiais e morais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC. Revogo a liminar de Id. 13864942. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, 

fica a exigibilidade suspensa, por se a parte autora beneficiária da 

gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039849-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LIMA DUARTE OAB - MT25272/O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS (REU)

ESPÓLIO DE PAULO RONAN FERRAZ SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA OAB - MS17826 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, se manifestar sobre as petições protocoladas e juntadas aos 

autos pelas Procuradorias nos ids 20116453 e 19528698.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021208-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. S. (AUTOR(A))

MARCIA ROSA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar AS PARTES para, no 

prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial juntado aos autos NO 

ID 17635131, bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034118-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034196-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PESSOA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019896-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORANEI ANGELA CHENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 318 de 921



Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126638 Nr: 21566-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAÍRA CUNHA ESTEVES, JOÃO CUNHA 

ESTEVES, MARIA ODILA CUNHA ESTEVES, CARLOS FREDERICO SOARES 

CAMPO, EDUARDO PIRES CASTANHO, ARACY ESTEVES SOARES 

CAMPOS, JULIETA ESTEVES PIRES CASTANHO, ROSILDO TEIXEIRA 

COELHO, DORA ESTEVES TEIXEIRA COELHO, NELISE FERREIRA DO 

PRADO, SEBASTIANA DIAS CORREA DA COSTA, DAIZE DE ARRUDA E 

SILVA, IZAC GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18.232, 

CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:13309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no artigo 1.238 e seguinte do CC/2002 JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação Declaratória de Usucapião 

ajuizada por Judith Maria de Campos em face de Zaíra Cunha Esteves, 

João Cunha Esteves, Maria Odila Cunha Esteves, Carlos Frederico Soares 

Campos, Aracy Esteves Soares Campos, Eduardo Pires Castanho, Julieta 

Esteves Pires Castanho, Rosildo Teixeira Coelho, Dora Esteves Teixeira 

Coelho, Nelise Ferreira do Prado, Sebastiana Dias Correa da Costa, Daize 

de Arruda e Silva e Izac Gonçalves da Silva e consequentemente 

DECLARO pertencer-lhe o domínio do imóvel descrito na petição inicial e na 

presente sentença, ressalvados direitos de terceiros não citados. Após o 

transito em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis para o necessário registro junto a matricula nº. 236, 

observadas as exigências legais.Sem condenação em custas e 

honorários porque não houve resistência ao pedido inicial. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960370 Nr: 4991-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA C. DE SANTANA TRANSPORTE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. PAVIMENTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do decurso do prazo de blindagem, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo 

de 5 dias, conforme determinação de fls. 55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960371 Nr: 4992-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA C. DE SANTANA TRANSPORTE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. PAVIMENTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do decurso do prazo de blindagem, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo 

de 5 dias, conforme determinação de fls. 71.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132049 Nr: 23889-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIO BRAGA LTDA, 

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20.514-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES RODOVIARIO BRAGA 

LTDA, CNPJ: 02546760000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Man Latin 

America Indústria e Comércio de Veículos Ltda em desfavor de 

Transportes Rodoviário Braga Ltda. Alega o autor que na data de 04 de 

junho de 2013 firmou com a requerida contrato de prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva. Todavia, a requerida não honrou o 

que fora pactuado, deixando de pagar as mensalidades cujos 

vencimentos ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2013 e 

janeiro de 2014. Deu-se à causa o valor de R$ 32.990,22 (trinta e dois mil, 

novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos). Requer a 

procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISABELA OLIVEIRA 

PINHEIRO, digitei.

Cuiabá, 12 de março de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011787-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ELIZABETH AGUIAR (AUTOR(A))

OSMAR DA COSTA VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA BARROS PEDROSO DUARTE (REU)

ROQUE JOSE DUARTE (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ , TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1011787-73.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 
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[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

OSMAR DA COSTA VALVERDE Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

(LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000 Nome: IOLANDA ELIZABETH AGUIAR Endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ERONDINA 

BARROS PEDROSO DUARTE Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS, 80, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

Nome: ROQUE JOSE DUARTE Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES 

DE BARROS, 80, - LADO PAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente RESUMO DA INICIAL: Os 

Autores, casados, aduzem que possuem de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta com ânimo de donos, há mais de 30 anos, desde 1986, os 

imóveis situados à Rua A, bairro São Roque, número 0, quadra 01 lote 17 

(medindo 402,54 m2, e lote 19 (medindo 396,17 m2, CEP 78050-000, da 

cidade de CUIABA-MT conforme Mapa e Memorial Descritivo que juntaram 

na petição inicial. Referido imóvel é todo cercado, onde os confrontantes 

respeitam as divisas COM TODOS OS CONFROTANES. Os Autores estão 

construindo no imóvel (uma data) e necessita da regularização do terreno 

para poder averbar a construção na Prefeitura Municipal de Cuiabá. A 

posse por eles exercida jamais sofreu qualquer contestação. Os Autores 

continuam na posse do imóvel, sem oposição de quem quer que seja. A 

Escritura Pública de Declaração (documento em anexo), dá conta que os 

Autores encontram-se na posse do imóvel sem oposição; que as divisas 

são conhecidas dos declarantes. Informa que os autores vivem nestes 

terrenos, que são anexos a outros dois terrenos onde o autor também 

possui posse e propriedade, como se fosse apenas um terreno, eis que 

não possuem muros entre os lotes. Neste terreno os autores construíram 

duas casas simples e plantam, colhem, criam galinhas, sempre foram 

trabalhadores rurais, simples e humildes, conforme documentos em anexo. 

Portanto, há direito incontestável por parte dos autores sobre os referidos 

imóveis, motivo pelo qual requerem a procedência do pedido. DECISÃO: 

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Osmar Costa 

Valverde e Iolanda Elizabeth Aguiar Valverde em desfavor de Enodina 

Barros Pedroso Duarte e Roque José Duarte. Acolho a emenda de Id 

13658205, determino a retificação dos dados dos autos e defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Determino que se proceda à citação da parte 

requerida em cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, citem-se 

igualmente os confinantes nominados na inicial. Estando os réus em lugar 

incerto e os eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos, 

citem-se por edital, com prazo de 30 dias. Para os réus em lugar incerto e 

dos eventuais interessados será nomeado curador. Intimem-se por via 

postal a UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público. Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039849-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA LIMA DUARTE OAB - MT25272/O (ADVOGADO(A))

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS (REU)

ESPÓLIO DE PAULO RONAN FERRAZ SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

RAUAN FLORENTINO DA SILVA TEIXEIRA OAB - MS17826 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ , TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1039849-26.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 167.880,50 ESPÉCIE: 

[Acessão]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARTA FERRAZ 

SANTOS Endereço: RUA LA PAZ, 349, Apto 703-A, JARDIM TROPICAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-185 POLO PASSIVO: Nome: LILIANA CURVO 

FERRAZ SANTOS Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 43, Apto 702 - Ed. 

Viana, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22041-080 Nome: 

ESPÓLIO DE PAULO RONAN FERRAZ SANTOS Endereço: RUA General 

Vale, 401, Apto. 303. Ed. João XXIII, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-020 Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DOS RÉUS AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos termos da 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente RESUMO DA INICIAL: A 

requerente, desde 1994, é possuidora do imóvel localizado no Edifício São 

Benedito, Nº 349, apartamento nº 703, atual rua La Paz, bairro Pico do 

Amor/Jd. Tropical, CEP 78065-185, registrado sob a matrícula nº 41.842, 

junto ao Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT. Naquele ano, a 

parte autora enfrentava excessivas dificuldades financeiras, não 
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dispondo de local para residir. Diante dessas circunstâncias, seu irmão 

Paulo Ronan Ferraz Santos, casado com a requerida Liliana Curvo, cedeu 

o imóvel em questão para que a requerente instalasse a sua moradia. 

Imbuída de boa-fé, frente à liberalidade do Sr. Paulo, a autora recebeu as 

chaves do apartamento, cuja área equivale a 123,24 m², e nele fixou a sua 

moradia com ânimo de permanência desde então, haja vista que havia 

recebido o bem como se seu fosse. No transcurso desses 24 anos em 

que se encontra na posse, a requerente realizou diversas obras para a 

conservação do imóvel, bem como sempre arcou com as despesas 

condominiais, conforme cópias que ora junta por amostragem. Destaca-se 

que se trata de posse mansa e pacífica, tendo em vista que, no decorrer 

dessas duas décadas, a demandada Liliana nunca se opôs ao exercício 

pela requerente, na medida em que tinha o pleno conhecimento de que seu 

cônjuge havia cedido o bem para a autora. Somente após dois anos do 

falecimento do Sr. Paulo Ronan, de forma inoportuna, a primeira ré requer, 

via notificação extrajudicial, a desocupação do apartamento, pretensão 

esta que se revela descabida tendo em vista a consolidação da posse em 

favor da parte autora. Assim, encontram-se preenchidos todos os 

requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Requer a 

procedência da ação. DECISÃO: (...) Diante do exposto, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência e determino a manutenção da parte autora na 

posse do imóvel em discussão nos autos, até o deslinde da demanda, sob 

pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de 

Processo Civil. Determino que se proceda à citação da parte requerida em 

cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, citem-se igualmente os 

confinantes nominados na inicial. Estando os réus em lugar incerto e os 

eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos, citem-se por 

edital, com prazo de 30 dias. Para os réus em lugar incerto e dos 

eventuais interessados será nomeado curador. Intimem-se por via postal a 

UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que manifestem eventual interesse 

na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público. Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu,MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008119-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ZEFERINO DA ROSA (AUTOR(A))

SIMONE RODRIGUES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008119-26.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por Reginaldo Zeferino da 

Costa e Simone Rodrigues Monteiro em desfavor de Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda. e RODOBENS Negócios 

Imobiliários S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida: a) 

cumpra com o valor ofertado na simulação apresentada ao autor quando 

da formalização do contrato; b) seja autorizada a compensação dos 

valores pagos à maior, no valor de R$ 13.439,49 (treze mil quatrocentos e 

trinta e nove reais e quarenta e nove centavo); c) autorize a utilização do 

saldo devedor, no valor de R$ 11.054,94 (onze mil cinquenta e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), para a quitação das parcelas 

vincendas dos meses de março/2020 até junho/2020; d) reconheça a 

descaracterização da mora e a baixa de todas as restrições existentes e; 

e) alternativamente, caso não seja autorizado o deposito judicial dos 

valores, para que seja determinada a realização de cálculo judicial para a 

apuração dos valores devidos. Consta na inicial que, na data de 23 de 

outubro de 2015, os autores adquiriram junto aos requeridos um imóvel, 

pelo valor de R$ 255.703,00, por meio de financiamento realizado com a 

segunda requerida. Aduz que efetuaram o pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de entrada, sendo o restante parcelado em 180 

(cento e oitenta) meses, com juros e correção monetária fixados 

contratualmente. Informa que no momento a compra foi realizada uma 

simulação de plano de pagamento, demostrando como seriam as parcelas 

para o pagamento, todavia, as parcelas estão sendo expedidas com 

valores progressivos. Relata que mesmo tendo efetuado o pagamento de 

quarenta e três parcelas, o saldo devedor está maior do que no começo 

do contrato. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 
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acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que firmou contrato de compra e 

venda com a requerida, contudo, mesmo com o pagamento das parcelas o 

saldo devedor não diminui, razão pela qual pugna pela concessão de 

tutela de urgência, para que a requerida: a) cumpra com o valor ofertado 

na simulação apresentada ao autor quando da formalização do contrato; 

b) seja autorizada a compensação dos valores pagos à maior, no valor de 

R$ 13.439,49 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e 

nove centavo); c) autorize a utilização do saldo devedor, no valor de R$ 

11.054,94 (onze mil cinquenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos), para a quitação das parcelas vincendas dos meses de 

março/2020 até junho/2020; d) reconheça a descaracterização da mora e 

a baixa de todas as restrições existentes e; e) alternativamente, caso não 

seja autorizado o deposito judicial dos valores, para que seja determinada 

a realização de cálculo judicial para a apuração dos valores devidos. Em 

que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, 

verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento. Não restou 

evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista as parcelas estão 

sendo devidamente pagas desde o ano de 2015, conforme id 29543880, 

inexistindo nos autos, nesse momento processual, qualquer comprovação 

da invalidade do contrato firmado entre as partes ou de alguma 

irregularidade praticada pela requerida. Assim, diante da ausência de 

probabilidade do direito, necessário se faz a oitiva da parte contrária para 

a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação 

para o dia 04/08/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013937-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKEIBY ROBERTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013937-56.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento e Manutenção do 

Contrato de Alienação Fiduciária ajuizada por Mackeiby Roberto Silva 

Konrath em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III 

– SPE Ltda. e RODOBENS Negócios Imobiliários S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja autorizado a consignação do valor de R$ 

20.175,13 (vinte mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos), bem 

como seja determinado que as requeridas suspendam a execução 

extrajudicial, se abstendo de realizar o leilão referente a casa n. 159, 

quadra D, do Condomínio Rio São Lourenço e, alternativamente, a 

sustação dos efeitos na hipótese de já ter sido realizado. Consta na inicial 

que o autor, na data de 28 de setembro de 2015, firmou com a requerida 

um instrumento particular com caráter de escritura pública para a compra 

e venda de bem imóvel e pacto adjeto de constituição e alienação da 

propriedade fiduciária em garantia, pelo valor de R$ 255.000,00 (duzentos 

e cinquenta e cinco mil). Aduz que, na celebração do contato, o 

pagamento restou pactuado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$ 2.496,12 (dois mil quatrocentos e noventa e 

seis reais e doze centavos), acrescidos de juros pré-fixados de 12% ao 

ano e correção pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo 

(IPCA). Informa que sempre honrou com suas obrigações, contudo, no ano 

de 2019, o autor passou a ter dificuldades financeiras e ficou 

impossibilitado de adimplir com as prestações mensais e, ao regularizar 

seus débitos, efetuou o pagamento da quantia de R$ 11.105,00 (onze mil 

cento e cinco reais) na data de 22/07/2019 e R$ 18.002,06 (dezoito mil 

dois reais e seis centavos) na data de 04/10/2019. Relata que acreditou 

estar quitando, na data de 04/10/2019, as parcelas referentes aos meses 

de julho, agosto, setembro e outubro do ano de 2019, todavia, não se 

atentou que as requeridas incluíram tão somente as parcelas de julho e 

agosto de 2019, acrescidas de valores indevidos e injustificados. Narra 

que no mês de setembro/2019 se viu impossibilitado de arcar com os 

valores cobrados, sendo notificado no mês de novembro/2019 para quitar 

suas obrigações acumuladas, referentes aos meses de setembro, outubro 

e novembro, totalizando a quantia de R$ 9.811,39 (nove mil oitocentos e 

onze reais e trinta e nove centavos). Acrescenta que as requeridas 

estariam cobrando valores a maior, acrescidos de custas e honorários, o 

que julga ser indevido, contudo, realizou tentativas infrutíferas de solução 

do impasse, momento em que foi informado acerca da averbação da 

consolidação da propriedade em favor das requeridas, estando o imóvel 

na iminência de ser levado a leilão. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela informa o autor que celebrou negócio jurídico com a parte 
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requerida e, após o inadimplemento de algumas parcelas, a mesma passou 

a efetuar a cobrança dos valores em atraso de forma indevida, 

acrescentando valores, tornando a cobrança exorbitante, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja autorizado a 

consignação do valor de R$ 20.175,13 (vinte mil cento e setenta e cinco 

reais e treze centavos), bem como seja determinado que as requeridas 

suspendam a execução extrajudicial, se abstendo de realizar o leilão 

referente as casa n. 159, quadra D, do Condomínio Rio São Lourenço e, 

alternativamente, a sustação dos efeitos na hipótese de já ter sido 

realizado. Em que pese as fundamentações e documentos acostados aos 

autos, verifica-se, nesse momento processual, a ausência de 

probabilidade do direito. Vejamos a cláusula quinta e décima primeira do 

contrato firmado entre as partes: CLÁUSULA QUINTA – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA: Em garantia do pagamento da dívida 

confessada, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações 

contratuais e legais assumidas por este instrumento, o(a)(s) 

COMPRADOR(A)(ES) E DEVEDOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) aliena(m) à 

VENDEDORA(S) E CREDORA(S) FIDUCIÁRIAS, em “caráter fiduciário”, o 

imóvel adquirido por este instrumento, descrito e caracterizado na 

Cláusula Primeira supra, nos termos e para os efeitos do art. 22 e 

seguintes, da Lei nº 9.514 de 20/11/97, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 10.931, de 02/08/04 e pela Lei nº 11.076, de 30/12/2.004. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (...) Parágrafo Décimo Segundo – Na 

hipótese de o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) E DEVEDOR(A)(ES) 

FIDUCIANTE(S) deixar(em) de purgar a mora no prazo assinalado, o Oficial 

Delegado do Registro de Imóveis certificando este fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do Imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome da(s) VENDEDORA(S) E CREDORA(S) FIDUCIÁRIA(S), à vista da 

prova do pagamento, pela(s) VENDEDORA(S) E CREDORA(S) 

FIDUCIÁRIA(S), do imposto de Transmissão “Inter Vivos). Observa-se, 

ainda, do documento acostado no id 31183730, a matrícula do imóvel, 

registrada sob o nº 121.525, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 

da Terceira Circunscrição Imobiliária que, na data de 06 de janeiro de 

2020, foi averbada a consolidação da propriedade do imóvel em favor da 

parte requerida. Assim, não questionado o ato de intimação ou 

consolidação da propriedade do imóvel e, tendo em vista que o mesmo foi 

dado em garantia da dívida, não há que se falar em autorização de 

depósito judicial ou suspensão dos atos extrajudiciais, previstos 

contratualmente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 

11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036278-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG GESTAO DE VENDAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036278-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão, conforme id 30829451, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012840-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDDE SUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEI FERNANDES DE SOUZA OAB - MT17400/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012840-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização e Reparação de Dano Material e Dano 

Moral ajuizada por Edde Sun em desfavor de RODOBENS Negócios 

Imobiliários S/A e RODOBENS Incorporadora Imobiliária 304 SPE Ltda.. 

Citado, o requerido acostou contestação conforme ID 22352480, alegando, 

em sede de preliminar a impugnação da justiça gratuita concedida, a 

ilegitimidade passiva, a falta de interesse de agir e a decadência do direito 

de ação. Impugnação conforme ID 22954466. Passo a sanear o feito. Em 

sede de impugnação à Justiça Gratuita, os requeridos acostaram aos 

autos o patrimônio do autor, que fazem contra prova a alegação de 

hipossuficiência, visto que adquiriu três imóveis junto o requerido. . Assim 

sendo, tais alegações, levam a crer que o mesmo quis se esquivar do 

pagamento das custas judiciais, uma vez que tal condição foge e muito da 

condição da alegada hipossuficiência, razão pela qual REVOGO os 

benefícios da Justiça Gratuita, concedendo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para o recolhimento das custas processuais. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022043-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022043-64.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição ID 

30667257. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CAMPANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002118-30.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado pela requerida, conforme id 20820808, uma 

vez que a mesma deve realizar as diligências necessárias para a 

obtenção das provas solicitadas. Intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o interesse na produção de outras 

provas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022071-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002159-26.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição ID 

30382558. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002381-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002381-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 30767754, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018242-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNA DE LIMA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018242-54.2018.811.0041 Vistos, etc. As 

partes apresentaram proposta de acordo, todavia a requerida não se 

encontra representada nos autos e não possui capacidade postulatória 

para vir a juízo requerer a homologação do acordo. Assim, intimem-se as 

partes a fim de regularizar a representação processual de ambas no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconsideração do acordo 

apresentado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020399-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA (AUTOR(A))

E. G. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020399-68.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento da sentença, e ante as informações 

constantes no ID. 30296510/29365355, expeça-se o competente alvará da 

quantia depositada em favor do autor, atentando-se aos dados 

fornecidos. Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando 

as formalidades legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017781-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (REU)

ROSANGELA PEREIRA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017781-14.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017727-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA FERREIRA DO VAL DOMINGUES PESSOA OAB - MG98185 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO PESSOA SOUSA OAB - MG88465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017727-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017764-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017764-75.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009651-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COSTA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1009651-69.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, bem 

como o alegado no ID. 30118909 e 30177502) determino que intimem-se a 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito 

do laudo pericial, bem como quanto a produção de mais provas. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017867-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKEN CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES OAB - SP118880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017867-82.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017743-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECMOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA PEREIRA - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017743-02.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade ajuizada por TECMOTORS 

Centro Automotivo Ltda. em desfavor de Fábio da Silva Pereira – ME 

(Center Car) e Banco Safra S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 
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COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017982-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017982-06.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais 

proposta por Maria Alice Caldas Gonçalves representada por Juciene da 

Silva Caldas contra UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com 

pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida 

custeie as despesas referentes ao tratamento pleiteado, em sua 

integralidade, conforme prescrição médica. Consta na inicial que a parte 

autora é usuária do plano de saúde oferecido pela requerida, tendo sido 

diagnosticada com transtorno do espectro do autismo (TEA), com 

comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global. 

Aduz que houve prescrição médica para que o menor fizesse 

acompanhamento multidisciplinar, todavia, ao solicitar os procedimentos 

indicados para a requerida, a mesma emitiu negativa no fornecimento, por 

não ser autorizado pelo plano de saúde, bem como limitou o número de 

sessões fornecidas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de 

autogestão.”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, 

pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o 

artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais 

de maneira mais favorável ao consumidor. Na presente demanda, 

verifica-se que a parte autora necessita de tratamento específico, bem 

como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do 

tratamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido 

procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a 

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao 

hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” 

Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos 

laudos acostados, a necessidade imediata do início do tratamento com 

equipe multiprofissional especializada, tendo em vista que a demora no 

fornecimento dos serviços poderá comprometer o desenvolvimento futuro 

no menor. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. SESSÕES DE 

TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. CABIMENTO. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a 

quo", a qual deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a 

obrigação da recorrente custear os tratamentos prescritos ao ora 

recorrido, quais sejam, ambientoterapia, psicopedagogia, terapia 

ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia cognitivo 

comportamental, psicoterapia cognitivo comportamental, acompanhamento 

terapêutico com abordagem cognitivo comportamental, no prazo de 15 

dias. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, uma 

vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o 

artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso 

em comento, a documentação acostada pela parte recorrida às fls. 84, 

87/91, 95/100, é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de 

cognição sumária, consoante o disposto no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, uma vez que comprova que o agravado é portador de 

autismo e que necessita dos tratamentos prescritos para ser viabilizada a 

melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. Ademais, o 

contrato entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão dos 

tratamentos requeridos. E, ainda, a moléstia que acomete o agravado 

igualmente não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei nº. 

9.656/98, pelo que, resta evidente a impossibilidade de negativa de 

cobertura por parte da recorrente. Desta feita, restando cristalina a 

necessidade do tratamento de autismo para a parte agravada, não cabe à 

operadora do plano de saúde negar o respectivo tratamento, pelo que, 

imperiosa a manutenção da decisão recorrida. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075814244, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 09/11/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

SISTEMA UNIMED – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO 

DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE 

TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E “CUEVAS MEDEK” – 

ABUSIVIDADE – COBERTURA ASSISTENCIAL DEVIDA – TRATAMENTO DE 

SAÚDE COM EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – 

SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A cláusula limitativa das sessões de tratamentos 

médicos imprescindíveis à saúde do paciente é abusiva, pois, restringe 

direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. 2. Revela-se 

abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais 

necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do 

procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença 

coberta. (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp nº 678.575/SP – Rel. Ministro 

MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015). (N.U 1009699-88.2018.8.11.0000, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 

05/12/2018) Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de 

saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações 

do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. 

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à 

requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada 

improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que 

trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, proceda à 

autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento 

multidisciplinar, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das 

medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005093-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005093-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Conhecimento proposta por Rosangela Divina Silva 

de Oliveira em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência 

de Instrução para o dia 28/07/2020 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016564-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINIR AMALIA DE CASTRO NEPONUCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA OAB - MT17684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016564-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, 

Repetição de Indébito proposta por Lidinir Amalia de Castro Neponuceno 

em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 25/08/2020 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014018-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ES CONSTRUTORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GALVAO SERRA OAB - MT16815-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014018-10.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Obrigações Contratuais c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por ES Construtora EIRELI – ME em face de 

SPE Portal dos Imigrantes Ltda.. Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 26/08/2020 às 14:00 

horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007349-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULELICE DE SOUZA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007349-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Responsabilidade Civil c/c Indenização 

por Dano Moral proposta por Eulelice de Souza em face de Claro S/A. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/08/2020 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008955-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CATTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008955-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Carlos Alexandre Cattani em face de Dargilan Borges Cintra. Considerando 

o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 26/08/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal 

da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017815-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017815-86.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito ajuizada por Maria das Graças do Carmo em 

desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade 

consumidora nº 6/14934475-6. Informa que as faturas referentes aos 

meses de novembro/2019, janeiro e fevereiro/2020, estão cobrando 

valores absurdos e abusivos, não condizentes com o real consumo 

efetuado pela autora. Aduz que ajuizou processo administrativo no 

PROCON/MT, contudo, não obteve êxito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que a requerida estaria expedindo 

faturas com valores indevidos, razão pela qual pugna pela concessão de 

tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços ao imóvel. Em que pese os fatos narrados e os 

documentos acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não 

há nos autos, nesse momento processual, elementos suficientes acerca 

da probabilidade do direito, uma vez que apesar da autora alegar a 

abusividade na cobrança, observa-se dos documentos acostados no id nº 

31484162, especificamente as faturas contestadas (id 31484163), que 

não restou demonstrada a abusividade ou discrepância nos meses 

faturados, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

10/08/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Cumprida as 

determinações e decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001848-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON FERREIRA MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Jefferson Ferreira Martins em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/11/2017, conforme Boletim de Ocorrência de 

fls. 139/140, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício 

à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 165), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 174) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 174/175). Na contestação (fls. 181/207), 

suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da falta de interesse de agir, pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo 

causal, fazendo menção ainda princípio da eventualidade. Manifestação 

da parte requerente (fls. 388), com relação ao laudo. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 390/399), reiterando os termos da exordial. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por 

danos morais proposta por Jefferson Ferreira Martins em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da falta de interesse de agir, pela ausência de prévio requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Desse modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência e o Prontuário, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como completa (100%) do 2° 

dedo da mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 
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considerando que o acidente ocorreu em 29/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 2° dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente completa (100%) do 2° dedo da mão 

esquerda. Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável de 

10% (dez por cento), de acordo com que preceitua o inc. I do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (mi mil trezentos e 

cinquenta reais). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação 

em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência 

e omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Jefferson Ferreira Martins em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (mi mil 

trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial completa do 2° dedo da mão esquerda, 

corrigido monetariamente data do sinistro (29/11/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais. Transitado em julgado, intime o 

vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da 

sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o competente 

alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001945-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABELARDO DE PINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta 

por Abelardo de Pinho, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 09/12/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 136/137, 

que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à seguradora 

requerida, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 156), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 163/179), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pela alteração do polo passivo da lide, 

para inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. 

A, bem como aventa a falta de interesse de agir, em razão da ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Conforme (fls. 228) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 230/231). A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 274/282), reiterando os termos da exordial. Manifestação 

da parte requerente (fls. 232/244) e requerida (fls. 284/286), acerca do 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

indenização por danos morais proposta por Abelardo de Pinho, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou 

em sede de contestação a preliminar ilegitimidade passiva, pela alteração 

do polo passivo da lide, para inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A, bem como aventa a falta de interesse 

de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo. Em relação 

a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 
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saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Desse modo, afasto as 

preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de 

ocorrência e Prontuário Médico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) do membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro superior esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação em 

danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência e 

omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 
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disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Abelardo de Pinho, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002252-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO MATTEUSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002252-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR ROBERTO MATTEUSSI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Cesar Roberto 

Mateussi em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

24/05/2018, conforme Boletim de Ocorrência anexado (fls. 31/32) que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 35), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 39/56), alega à requerida, em sede 

preliminar: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

da falta de interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; 

c) ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 

do processo, em razão da falta de comprovante de residência em nome da 

parte autora. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, pugnando 

pela improcedência do pedido inicial. Conforme (fls.104/106) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. Embora devidamente intimadas, 

as partes não se manifestaram acerca do laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Cesar Roberto 

Mateussi em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) da falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; c) 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, em razão da falta de comprovante de residência em nome da 

parte autora. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Quanto á necessidade de apresentação de comprovante de endereço em 

nome do demandante, tem-se por inviável tal exigência, haja vista que não 

encontra guarida em lei. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Ficha de 

Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do punho direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 
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equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do punho direito, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Cesar Roberto Mateussi em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/05/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003375-22.2019.8.11.0041
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EDELIETE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003375-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDELIETE DA SILVA SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Edeliete da Silva Souza, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 20/12/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

156/159, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à 

seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 176), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 245) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 249/250). Manifestação da parte requerente 

(fls. 255/267), com relação ao laudo. Na contestação (fls. 269/292), 

suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, fazendo 

menção ainda princípio da eventualidade. A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 444/452), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Edeliete da Silva Souza, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 
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que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Desse modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência e Relatório de Ocorrência, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) do membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

Pretende a parte autora a condenação em danos morais pelo fato de que a 

parte requerida atuou com negligência e omissão, protelando o pagamento 

da indenização e se recusando a receber o requerimento administrativo. 

De plano, verifica-se que não assiste razão à parte autora, posto que o 

não pagamento administrativo da indenização, configura mero dissabor. 

Nesse sentido, calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Edeliete da Silva Souza, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro 
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mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (20/12/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004387-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON DE SOUZA LOPES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Nilson de Souza 

Lopes, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

13/03/2016, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 29/30, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

94), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 134/162), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo; da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora. No mérito, ataca a caracterização do 

nexo causal e pugna pela improcedência dos pedidos inicias. Conforme 

(fls. 167) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 

169/170). Manifestação da parte autora (fls.189/192), com relação ao 

laudo. A parte autora impugnou a contestação (fls. 195/210), reiterando os 

termos da exordial. Devidamente intimada, a parte requerida deixou de 

manifestar-se acerca do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Nilson de Souza Lopes, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo; da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Quanto á necessidade de apresentação de comprovante de endereço em 

nome do demandante, tem-se por inviável tal exigência, haja vista que não 

encontra guarida em lei. Ademais, a elaboração de Boletim de Ocorrência 

em data posterior ao sinistro não afasta, por si só, o direito à indenização, 

haja vista a possibilidade de comprovação do nexo de causalidade por 

outros meios de prova. Rejeito as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência e Boletim de Atendimento, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como leve (25%) da estrutura 

craniofacial”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 
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indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/03/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente da estrutura craniofacial, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Nilson de Souza Lopes, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

craniofacial, corrigido monetariamente desde a data do sinistro 

(13/03/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004617-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Luiz Henrique Vieira da Silva, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 02/12/2018, conforme Boletim de 

Ocorrência de fls. 47/48, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu 

o benefício à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se 

recusa a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o 

acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez, bem como em 

indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 131), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

136/155), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, 

pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo; da ausência de comprovante de endereço em 

nome da autora. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Conforme (fls. 201) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao 

mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial 

(fls. 204/205). Manifestação da parte requerida (fls. 224/225), com relação 

ao laudo. A parte autora impugnou a contestação (fls. 227/250), reiterando 

os termos da exordial, manifestando-se ainda acerca do laudo às fls. 

251/253. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

indenização por danos morais proposta por Luiz Henrique Vieira da Silva, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da 

lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio requerimento administrativo; da ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 
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a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. No que concerne as outras preliminares, 

frise-se que não há necessidade de apresentação de comprovante de 

endereço em nome do demandante, sendo inviável tal exigência, haja vista 

que não encontra guarida em lei. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência e o 

Prontuário, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do joelho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no joelho esquerdo, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DO 

DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação em danos morais 

pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência e omissão, 

protelando o pagamento da indenização e se recusando a receber o 

requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não assiste razão à 

parte autora, posto que o não pagamento administrativo da indenização, 

configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 
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Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Luiz 

Henrique Vieira da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (02/12/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034586-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA CRISTALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034586-76.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Aparecida de Souza Cristaldo em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/04/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 22374168) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22373861. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 27150107) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24400398), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo, carência da ação em razão da 

invalidade do boletim de ocorrência. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 28337804, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria 

Aparecida de Souza Cristaldo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo, carência da ação em razão da 

invalidade do boletim de ocorrência. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 
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mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/04/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maria Aparecida de Souza Cristaldo em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (15/04/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043278-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN PEDRO GAMARRA WADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043278-64.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juan Pedro Gamarra Wada em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/04/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 24428814) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.756,05 (treze mil setecentos e cinquenta e seis 

reais e cinco centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID – 24428803. Pela decisão inicial 

foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26374264) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 25491653), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo da demanda, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e a impugnação aos benefícios da justiça gratuita. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 26462216), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Juan Pedro Gamarra Wada em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda, a ausência de requerimento administrativo prévio e a 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 
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ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO, ainda, 

a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em 

vista que, por meio do documento de id 24428812, restou comprovada a 

hipossuficiência da parte autora. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.756,05 (treze mil setecentos e cinquenta e seis reais e 

cinco centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/04/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados ID. 

24428819) no valor de R$ 247,02 (duzentos e quarenta e sete reais e dois 

centavos). Importante ressaltar que não foi considerado como reembolso 

os itens não relativos às despesas médicas. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Juan Pedro 

Gamarra Wada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (27/04/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento do valor de R$ 247,02 (duzentos e quarenta e 

sete reais e dois centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação. c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 
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voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036255-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036255-67.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosa Aparecida Alves de Souza em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 12/09/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 22731823) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22731400. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28628220) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28199122), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a adequação do 

valor da causa. A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 

– 28748080), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rosa Aparecida 

de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a adequação do valor da 

causa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rosa Aparecida de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (12/09/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040361-72.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Max Augusto Menezes Gualberto em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 01/06/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 23902078) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 23901335. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28698513) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 29080436), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade e de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação (ID – 

29371723) reiterando os termos da exordial. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Max Augusto Menezes 

Guarberto em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a necessidade e de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 
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por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Max Augusto Menezes Guarberto em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (01/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045133-78.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ninor Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 17/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24732924) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 24732910. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26394586) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

25916211), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

lide, impugnação aos benefícios da justiça gratuita e a ausência de 
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requerimento administrativo prévio. A parte autora apresentou impugnação 

à contestação no ID 28716958, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ninor Pereira 

da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, impugnação os benefícios da justiça 

gratuita e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO, ainda, a preliminar de impugnação aos benefícios 

da justiça gratuita, tendo em vista que, por meio do documento de id 

24732919, restou comprovada a hipossuficiência da parte autora. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove 

mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) no pé direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 
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seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ninor Pereira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (17/07/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018607-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018607-74.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Adão em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 31/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19784977) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19784968. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26557884) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26384098), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 27580000, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Adão em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 345 de 921



um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Manoel Adão em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (31/10/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038597-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joaquim da Costa Ataides Neto em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 08/10/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 56557*59) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 23223320. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28620333) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28030708), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

29208234, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joaquim da Costa Ataides Neto 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos 

ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 

do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 
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Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Joaquim da Costa Ataides Neto em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (08/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007977-56.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Geosane Monteiro de Lima em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/11/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 18261286) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo 

ao ID – 18261276. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

23087183) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11328224) alega à requerida a preliminar da alteração 

do polo passivo da ação, da adequação do valor da ação, a carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação reiterando os 

termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo ID. 27829101 e 

24087271. A parte requerida não manifestou com relação ao laudo, 

embora intimado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Geosane Monteiro de Lima em face de Porto 

Seguros Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da adequação do valor 

da ação, a carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 
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para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitada a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta invalidez permanente como 

leve (25%) em “pé” esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Geosane Monteiro de Lima em face de Porto Seguros 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve no pé esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (04/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032950-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032950-75.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, proposta por Ronilson Gomes da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/06/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 22073620) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 22073600. Pelo despacho inicial, foi 

deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação 

e determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25395527) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25449422), 

alega à requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

adequação do valor da causa, da carência da ação ante a ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

26659599 e 26659603), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida não manifestou 

com relação ao laudo, embora intimada. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta por Ronilson Gomes da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da alteração do polo 

passivo da ação, da adequação do valor da causa, da carência da ação 

ante a ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeito a preliminar de carência da ação ante a ausência de 

requerimento administrativo, pois está juntada ID. 22073861. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que o periciado apresenta 

“Invalidez Permanente definida como média (50%) em quadril direito. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 
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fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em quadril direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em quadril direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, proposta por Ronilson Gomes da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em quadril direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (09/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009241-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009241-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Domingos Rodrigues Lima em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/06/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 18461362) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 18461355. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 19580717), suscitou o 

requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 24276668) foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação às fls. (ID – 24739523), reiterando os termos da inicial, bem 

como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida, embora 

intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Domingos 

Rodrigues Lima em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 
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que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) em pé direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em pé direito em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Domingos Rodrigues Lima em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (04/06/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001174-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juliana Cristina Schimdt Soares em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 13/10/2016, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 4630759) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo 

ao ID – 4630728. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

17634365) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 21461721) alega à requerida a preliminar da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da inépcia da inicial ante ausência do boletim de ocorrência. 

A parte autora apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, 

bem como manifestou favorável ao laudo ID. 27515612. A parte requerida, 

embora intimada, não manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por proposta 

por Juliana Cristina Schimdt Soares em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou 

preliminar alteração da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, da inépcia da inicial ante 

ausência do boletim de ocorrência. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por ausência do 

Boletim de Ocorrência, pois está juntado ao ID. 4630759. Rejeitada a 

preliminar, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, certidão 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta invalidez permanente como 

média (50%) em “pé” direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

proposta por Juliana Cristina Schimdt Soares em face de Seguradora Líder 

Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(13/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 
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de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000319-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DO COUTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000319-49.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Lucimeire do Couto Costa em desfavor de Banco Santander 

S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de desistência 

conforme ID nº 22699632, antes da citação da parte requerida. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora conforme ID nº 22699632, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012933-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE OLIVEIRA CLAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012933-18.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edvaldo de Oliveira Claus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/01/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19017075) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19017066. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25401953) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 24960580), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 26640706), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial (ID – 26640751). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Edvaldo de Oliveira Claus em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física residual (10%) em estrutura 

torácica”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 
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a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/01/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura torácica, em um 

grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edvaldo de Oliveira Claus em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura torácica, 

corrigido monetariamente data do sinistro (06/01/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018206-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY PEREIRA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018206-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Consumo ajuizada por Irany 

Pereira Dourado em desfavor de Águas Cuiabá S/A. Sustenta a parte 

autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

matricula nº 437335-9, e no período de Outubro e Novembro de 2018, 

recebeu em sua residência faturas exorbitantes, em discordância com o 

consumo da autora, nos valores de R$ 203,84 e R$ 127,07. Requer o 

julgamento procedente da ação a fim de que seja procedida a revisão das 

faturas dos meses de Outubro e Novembro de 2018 para a média de 

consumo do ciclo anual. Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita e 

pela inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 

330,91(trezentos e trinta reais e noventa e um centavos). Despacho inicial 

conforme ID 21426281, ocasião em que foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 25226998, sustentando ser legitima a cobrança do consumo 

de agua. Impugnação à Contestação conforme ID 27169589. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato de Consumo ajuizada por Irany Pereira Dourado em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A. O artigo 355 do Código de Processo Civil 

e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . No 

caso dos autos, observa-se a desnecessidade de outras provas, 

passando de imediato ao julgamento do mérito. Inicialmente, registre-se 
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que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e 

interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o 

consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a 

facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) 

a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 

6º, do CDC). Alega a parte autora que, é cliente da concessionária 

requerida pela por meio da matrícula nº 437335- 9, adimplente com todas 

as suas obrigações, e foi surpreendida com as faturas dos meses de 

Outubro e Novembro de 2018, extremamente abusivas, que não 

correspondem com o consumo real da residência. A remuneração pela 

prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário 

não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor 

deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente 

prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. O autor logrou produzir 

prova do fato do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento 

desproporcional do consumo. De outro turno, verifica-se que a requerida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo 

artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inegável a responsabilidade da concessionária demandada. 

A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da 

medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses 

impugnados. O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à 

requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que 

instruem a inicial (ID 19719725). Nesse contexto, cabia à requerida 

demonstrar a inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo 

provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Além 

disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para 

pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável. Além disso, 

não houve a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais 

gravosa. Nesse contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, 

impõe-se a desconstituição da fatura com valor superior à média de 

consumo, ensejando o refaturamento da conta pela média das faturas 

anteriores. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Revisional de Contrato de Consumo ajuizada por Irany Pereira Dourado em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A para: a) Determinar a revisão das faturas 

de Outubro e Novembro de 2018, com base na média de consumo dos 

seis meses anteriores. Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048934-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA DOMICIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048934-02.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Taiza Domiciano dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/07/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 25551531) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 25551513. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28549383) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26297854), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

21926978, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Taiza Domiciano dos Santos em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 
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havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior direito”. Cumpre esclarecer 

que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Taiza Domiciano dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (27/07/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025830-78.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Maria Aparecida da Silva em desfavor de Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Sustenta a parte 

autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

matricula nº 338810, hidrômetro de nº Y14S 909651, e na data de 

04/07/2018 a requerente recebeu uma notificação que fora emitida pela 

concessionária Águas Cuiabá, ora requerida, sendo uma Carta de 

Cobrança nº 304983 referente a um débito do mês de junho/2018 no valor 

de R$ 65,72 (sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) Porém, na 

data de 22/08/2018, a requerida lhe enviou outra Carta de Cobrança nº 

491123 com o mesmo conteúdo do anterior, cobrando o referido débito de 

junho/2018. Mas, novamente a requerente desconsiderou a cobrança, por 

motivo de que todas as suas faturas estavam em dias. Ocorre que no final 

do mês de agosto de 2018 a concessionária requerida suspendeu o 

fornecimento de água da requerente, sob o argumento de inadimplência 

alusivo a fatura do mês de junho/2018, tendo em vista que todas as 
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faturas referentes ao fornecimento de água, inclusive a do mês de 

junho/2018, estavam quitadas. Após a requerente comprovar os 

pagamentos das faturas, principalmente referente ao mês de junho/2018, 

a empresa requerida efetuou o religamento do fornecimento de água. 

Contudo, mesmo a suspensão sendo feita de forma irregular, a requerida 

ainda realizou a cobrança do serviço de religamento no cavalete, incluindo 

o valor de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos) na fatura 

do mês de novembro/2018. Requer o julgamento procedente da ação a fim 

de que seja requerida condenada a indenização à título de danos 

materiais, do valor pago pelo serviço de religamento do cavalete, no valor 

de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos), além de condenar 

a requerida ao pagamento de danos morais em R$ 49.900,00 (quarenta e 

nove mil e novecentos reais). Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita 

e pela inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 49.954,10 

(quarenta e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e dez 

centavos). Despacho inicial conforme ID 21377739. Audiência de 

conciliação conforme termo ID 24729363, sem êxito. Citada, a requerida 

apresentou contestação conforme ID 2551494, sustentando ser legitima a 

cobrança do consumo de agua. Impugnação à Contestação conforme ID 

26155078. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Maria Aparecida da Silva em desfavor de Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. O artigo 355 do 

Código de Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349 . No caso dos autos, 

observa-se a desnecessidade de outras provas, passando de imediato ao 

julgamento do mérito. Inicialmente, registre-se que a questão, em se 

tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 

8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora 

que, é cliente da concessionária requerida pela por meio da matrícula nº 

338810, adimplente com todas as suas obrigações, e foi surpreendida 

com o corte da sua agua. O autor logrou produzir prova do fato do serviço 

ao demonstrar a ocorrência do pagamento do débito em Casa Lotérica, 

não podendo ser responsabilizado por erro na leitura do código de barras 

de fatura emitida pelo requerido, nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA 

SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - 

PAGAMENTO EFETUADO EM CASA LOTÉRICA PARA RECEBIMENTO DE 

DOCUMENTO DE VEÍCULO - ERRO NO REGISTRO DESSE PAGAMENTO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CARÁTER 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. É certo que toda decisão deve ser 

fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou 

extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe 

claro qual seu fundamento e o que é decidido. Inegável o dano moral 

indenizável sofrido por aquele que experimenta a insegurança e o 

dissabor de não receber o documento do seu veículo, embora tenha 

efetuado o pagamento exigido para tanto a tempo e modo, tendo, inclusive, 

tentado solucionar o problema amigavelmente por diversas vezes, sem, no 

entanto, obter êxito. A indenização por dano moral deve ser arbitrada 

segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, 

observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se 

preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos 

prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.104669-7/001, Relator(a): Des.(a) José 

de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0020, 

publicação da súmula em 07/02/2020) De outro turno, verifica-se que a 

requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme 

exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código 

de Defesa do Consumidor. Inegável a responsabilidade da concessionária 

demandada. Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada como meio 

coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se afigura 

reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que torna a 

conduta ainda mais gravosa. No que tange aos danos morais, vejamos. 

Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três 

requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a 

existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois 

primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, 

Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, 

ensina que: "Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito não teria havido o atentado a bem jurídico." Para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor, 

que mesmo pagando a sua fatura teve o fornecimento de agua cortado, e 

teve que pagar taxa de religação por conduta ilícita perpetrada pela 

requerida. Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se 

observar que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Quanto ao dano material, determino o reembolso na forma 

simples, uma vez que não comprovada a má fé do requerido. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Maria Aparecida da Silva em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

para: a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 54,10 (cinquenta e 

quatro reais e dez centavos) , acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

partir do arbitramento e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. 

b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de 

danos morais; Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a requerida 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que 
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arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036123-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair José Pereira em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 19/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22701241) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22700679. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28625736) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 28196699), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a 

necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 29199661), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Odair José 

Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide e a necessidade de adequação do 

valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em estrutura 

torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 358 de 921



invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, o percentual incidente será de 

até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair José Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura torácica, 

corrigido monetariamente data do sinistro (19/10/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1035464-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIL LUIZ DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035464-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odail Luiz de Souza Filho em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 20/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22557746; 22557750) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22557355. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28635238) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28019175), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 29203232, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Odail 

Luiz de Souza Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 
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administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) na mão direita e 

média (50%) no punho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/06/2019 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável e para o punho esquerdo, o percentual incidente será de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve na mão direita, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento) e média no punho esquerdo em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco 

por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.050,00 (quatro mil 

e cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Odail Luiz de Souza Filho em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente na 

mão direita e no punho esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (20/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018701-22.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018701-22.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Débito ajuizada por Laiana Pereira 

Nunes ALT em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto. Sustenta a parte autora que usuário 

dos serviços prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 468627-6. 

Aduz que no período de setembro de 2018 até março de 2019 não estava 

residindo no imóvel, sendo apurado o consumo mínimo. Relata que ao 

retornar para a residência foi surpreendida com a cobrança dos valores, 

uma vez que o débito era do valor de R$ 430,95 (quatrocentos e trinta 

reais e noventa e cinco centavos) e estava na quantia de R$ 1.882,37 

(oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Informa 

que a cobrança é indevida e que a requerida se recursa a receber tão 

somente a quantia de R$ 430,95 (quatrocentos e trinta reais e noventa e 

cinco centavos). Acrescenta que contatou a requerida para a solução do 

impasse, todavia, as tentativas restaram infrutíferas. Requer o julgamento 

procedente da ação a fim de que declarar a inexistência e inexigibilidade 

do débito constante da fatura do mês de abril de 2019 no valor de R$ 

1.882,37 (mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), 

referente à suposta fraude na unidade consumidora da requerente, 

determinando o restabelecimento definitivo do fornecimento do serviço de 

água na unidade consumidora nº 468627-6 existente na residência da 

requerente. Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão 

do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 2.313,32 (dois mil trezentos 

e treze reais e trinta e dois centavos). Despacho inicial conforme ID 

19837536, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 22348423, 

sustentando ser legitima a cobrança da multa. Impugnação à Contestação 

conforme ID 24737521. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito ajuizada 

por Laiana Pereira Nunes ALT em desfavor de Águas Cuiabá S/A – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. O artigo 355 do 

Código de Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349 . No caso dos autos, 

observa-se a desnecessidade de outras provas, passando de imediato ao 

julgamento do mérito. Inicialmente, registre-se que a questão, em se 

tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 

8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Consoante se 

depreende dos autos, a questão controvertida se resume na alegada 

cobrança indevida de multa por violação de hidrômetro sob o argumento 

de que o autor não deu causa à fraude apontada pela requerida. Cumpre 

destacar a caracterização de relação de consumo, haja vista a 

celebração de contrato de consumo de água celebrado entre a 

consumidora e a fornecedora de serviços de água e esgoto. Importante 

destacar que a norma adjetiva vigente impõe ao autor a comprovação dos 

fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe apresentar 

qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No 

artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório 

ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que 

dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção 

do êxito na lide. Faz-se assim necessário que a requerida demonstre a 

responsabilidade do autor pelo dano ao equipamento, o que não ocorreu. 

Assim, verifico que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a legalidade da multa cobrada, razão pela qual a tenho como 

indevida. Ressalte-se que, o consumidor, parte hipossuficiente da relação, 

informou que os hidrômetros estão localizados em via pública, passível de 

ser violado por qualquer pessoa que passe naquela localidade. A 

Requerida não comprovou que o hidrômetro ligado à residência do autor 

encontra-se na área interna da residência. Por outro lado, o autor afirma 

que as ligações irregulares são em vias públicas sendo que tais 

alegações não foram impugnados pelos Requeridos. Desta forma, 

vislumbro que os fatos se desenvolveram conforme narrado pelo autor. 

Até mesmo porque a média de consumo da residência do, com ou sem 

violação ao hidrômetro, permaneceu a mesma. Assim, não tendo a autora 

se beneficiado em nada com a alegada violação do hidrômetro, a nulidade 

da multa é medida que se impõe. Nesse sentido: EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. 

VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE. RAZÕES 

RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 

PRECISA DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE 

DA PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação fixada pelo 

Supremo Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco 

aplica-se às multas. 2. Esta Corte já teve a oportunidade de considerar 

multas de 20% a 30% do valor do débito como adequadas à luz do 

princípio da vedação do confisco. Caso em que o Tribunal de origem 

reduziu a multa de 60% para 30%. 3. A mera alusão à mora, pontual e 

isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a relação de 

calibração e ponderação necessárias entre a gravidade da conduta e o 

peso da punição. É ônus da parte interessada apontar peculiaridades e 

idiossincrasias do quadro que permitiriam sustentar a proporcionalidade da 

pena almejada. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (RE 

523471 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 

julgado em 06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 

EMENT VOL-02398-05 PP-00915 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 203-209 ) 

Com efeito, o consumidor, manifestamente hipossuficente, nega com 

veemência o ilícito que lhe é imputado e, a despeito da presunção de 

legitimidade do ato administrativo, é verossímil a alegação e fácil verificar 

nos autos que não obstante o furo no hidrômetro, as contas de água 

sempre se mantiveram no mesmo valor, antes e depois de sua troca, e 

que em nada se beneficiou com o ocorrido. Forçoso então reconhecer que 

padece de nulidade a multa aplicada. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

Ação de Inexistência de Débito ajuizada por Laiana Pereira Nunes ALT em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto para: a) Declarar indevido o débito da fatura do mês de 

abril de 2019 no valor de R$ 1.882,37 (mil oitocentos e oitenta e dois reais 

e trinta e sete centavos), determinando o seu cancelamento, mantendo 

somente a cobrança do consumo de agua. Torno definitiva concessão da 

liminar. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação. 

Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040206-06.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Gislaine Rafaela de Oliveira Silva em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 
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grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/09/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 16607551) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.16606936. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18235271) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18091017), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

22723273), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. As partes manifestaram (ID. 18921392 e 

18567707, com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Gislaine Rafaela de 

Oliveira Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência de requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

segmento da coluna cervical”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente segmento da coluna, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em segmento da coluna 

cervical, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que 

concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual 

sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c Danos Morais proposta por Gislaine Rafaela de Oliveira Silva em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em segmento da coluna cervical, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004115-77.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Danos Morais ajuizada por Edvaldo da Silva Antunes em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A (CAB Cuiabá) Sustenta a parte autora que é usuária 

dos serviços prestados pela requerida, por meio da matricula nº 4753-8 e 

recebeu em sua residência, fatura de consumo referente aos meses de 

janeiro a junho e dezembro do ano de 2018, todavia, todas constam com 

valores exorbitantes, totalizando uma suposta divida no valor de R$ 

8.300,77 (oito mil trezentos reais e setenta e sete centavos). Relata que 

as faturas apresentaram valores excessivos que não correspondem com 

o seu real consumo. Requer o julgamento procedente da ação a fim de que 

seja declarada a inexistência do débito além de condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pugnou 

pelos benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da prova. 

Deu a causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Despacho inicial 

conforme ID 19488400, ocasião em que foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela. Audiência de conciliação que ocorreu conforme 

termo ID 21473023, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 22196342, sustentando ser legitima a cobrança do consumo 

de agua. Não houve apresentação de Impugnação à Contestação 

conforme certidão ID 29641439. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Pedido de Danos Morais ajuizada por Edvaldo da Silva Antunes 

em desfavor de Águas Cuiabá S/A (CAB Cuiabá). O artigo 355 do Código 

de Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349 . No caso dos autos, observa-se a desnecessidade 

de outras provas, passando de imediato ao julgamento do mérito. 

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela por meio da matrícula nº 4753-8, 

adimplente com todas as suas obrigações, e foi surpreendida com a fatura 

do mês 01/2018 no valor de R$ 1.940,87 , a do mês 02/2018 no valor de 

R$ 851,77, a do mês 03/2018 no valor de R$ 3.129,34, a do mês 04/2018 

no valor de R$ 1.382,23, a do mês 05/2018 no valor de R$ 356,45 , a do 

mês 06/2018 no valor de R$ 481,97 e a do mês 12/2018 no valor de R$ 

158,14de Novembro de 2018, extremamentes abusivas, que não 

correspondem com o consumo real da residência. A remuneração pela 

prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário 

não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor 

deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente 

prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. O autor logrou produzir 

prova do fato do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento 

desproporcional do consumo. De outro turno, verifica-se que a requerida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo 

artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inegável a responsabilidade da concessionária demandada. 

A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da 

medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses 

impugnados. O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à 

requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que 

instruem a inicial. Nesse contexto, cabia à requerida demonstrar a 

inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo provas neste 

sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Além disso, a 

suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento 

da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável. Além disso, não houve 

a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais gravosa. Nesse 

contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a 

desconstituição da fatura com valor superior à média de consumo, 
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ensejando o refaturamento da conta pela média das faturas anteriores. No 

que tange aos danos morais, vejamos. Como é sabido, o dever de 

indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma 

conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem 

como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 

Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra 

"Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os 

requisitos da responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito 

extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao 

direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve 

ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Para que fique caracterizado o dano moral é indispensável que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, 

adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo. De 

modo algum pode o julgador ter como referência para averiguar a 

ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela 

de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. Nesse 

sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor. 

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar 

que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais 

ajuizada por Edvaldo da Silva Antunes em desfavor de Águas Cuiabá S/A 

(CAB Cuiabá)para: a) Determinar a revisão da fatura de de janeiro a junho 

e dezembro do ano de 2018, com base na média de consumo dos seis 

meses anteriores. b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008864-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHARLES DE ALMEIDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008864-40.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Francisco Charles de Almeida Soares em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/11/2018, conforme 

certidão de ocorrência anexado (ID – 18399812) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexo ao ID – 18399794. Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 24293535) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 21461721) alega à requerida a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da necessidade de 

adequação do valor da causa. A parte autora apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

ID. 24948192/24948229. A parte requerida, embora intimada, não 

manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Francisco Charles de 

Almeida Soares em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 
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Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitada a preliminar, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, certidão de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que 

“o periciado apresenta invalidez permanente como média (50%) em “pé” 

direito”. Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no “pé” direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT c/c Danos Morais proposta por Francisco Charles de Almeida 

Soares em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente no pé direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (15/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038612-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038612-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eberson Silva dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 28/01/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 11244663) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 11246577). Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

12368216), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11786587), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. A 

parte autora apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem 

como manifestou favorável ao laudo ID. 13184388/15746181. A parte 

requeria manifestou favorável ao laudo (ID.16144717) Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eberson Silva dos 

Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da juntada 

de comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência do requerimento 

administrativo, porque está juntado (ID – 23879075). Acerca da ausência 

de comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência 

e Boletim de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

audiência de conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade 

física como residual 10% em estrutura abdominal ”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/01/2017, devem ser aplicadas 
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as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura abdominal, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente residual em estrutura abdominal, em um grau de 10% 

(dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização 

que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Eberson Silva dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da 

estrutura abdominal, corrigido monetariamente data do sinistro 

(28/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043791-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SCOLARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022666-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MELO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Cuiabá/MT, 10 de março de 2017. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Nº DO PROCESSO: 

1022666-13.2016.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 30.528,23 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT0016168S OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032983-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido no 

endereço Rua P, Quadra 65, Nº 17, Bairro Pedra 90, Cuiabá-MT (decisão 

id. 18952801, de 29/03/2019), COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 
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das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013151-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000798-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos (R SAO FRANCISCO DE ASSIS, JARDIM SANTA MARTA, 

CUIABA/MT CEP: 78043-630), COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035943-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do comparecimento espontâneo da 

Executada Maria Luiza de Oliveira, inclusive, apresentando os Embargos à 

Execução PJE 1016094-02.2020.8.11.0041. Cuiabá-MT, 24 de abril de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039333-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, (RUA L CJ HABITACIONAL MARECHAL CANDIDO RONDON, 

Nº 31, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ CEP: 78097-000) - COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 
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diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012055-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012055-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual 

a requerente visa a apreensão do caminhão VW 8.150 E Delivery. Por 

meio da petição de ID. 23234143 a requerente insiste na intimação do 

requerido para indicar onde o bem se encontra, como se o processo não 

tivesse tal informação, além do que faz letra morta do comando judicial 

datado de 22/08/2019 - ID.22257329, posto que, conforme cópia da 

petição da terceira compradora de ID. 17830017 trazida pela própria 

requerente, vislumbra-se que o caminhão encontra-se apreendido no 

posto da Polícia Rodoviária Federal – BR-070 (Cuiabá-Cáceres), ou seja, 

sua localização é conhecida, além do que pende neste feito o Renajud 

requerido e deferido, portanto, deve a autora proceder dentro dos 

princípios de lealdade processual e da cooperação. Assim, expeça-se 

carta precatória à comarca de Cáceres - MT visando a busca e apreensão 

do bem, com prazo de 90 dias, a ser cumprida no posto da Polícia 

Rodoviária Federal retro mencionado, OBSERVANDO que pedido diverso, 

dará azo a aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC por resistência 

indevida e/ou extinção por manifesto desinteresse na causa. Para tanto, 

intimo a requerente para recolher as custas de distribuição da missiva, 

bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante 

petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote 

digital, com fulcro no princípio da celeridade processual. Ressalta-se que 

as despesas decorrentes da apreensão pela PRF, bem como para 

regularização da documentação do caminhão deverão ser arcadas pela 

instituição financeira, tendo em vista que este se encontra retido em 

decorrência do Renajud que também foi efetuado neste caderno 

processual no ID.13866682 em 26/06/2018, tudo sob pena de extinção do 

feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se a 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007333-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS PASINATO (REU)

EDSON LUIS PASINATO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007333-79.2020.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE REU: 

EDSON LUIS PASINATO - ME, EDSON LUIS PASINATO Vistos, etc. 

Trata-se os autos de Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT em face de Edson Luis Pasinato ME e Outros. No ID. 

30735910 foi determinado que o Banco apresentasse o pagamento das 

guias de custas processuais, bem como determinou a citação dos 

Devedores. Ato continuo, a Instituição Financeira requereu o 

cancelamento da demanda, visto que existe ação idêntica em tramite na 3ª 

Vara Bancária, nº 1007319-95.2020. Em diligência ao sistema PJE 

constato os autos mencionado acima, foram ajuizados primeiramente, dia 

19/02/2020 às 16h24min, enquanto este foi na mesma data às 16:36 hs., 

portanto remetam-se os autos à 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, com as baixas devidas, haja vista ser o Juízo competente para 

apreciar os argumentos da autora, quanto a duplicidade de ações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031228-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031228-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: LOTE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Vistos, etc. Ante a 

apresentação do termo de cessão (ID. 26067179), proceda-se a alteração 

do polo ativo da ação para Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A. Destarte, cumpra-se a decisão de ID. 24734648, qual 

seja: “[...] proceda-se a citação editalícia dos Requeridos, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. [...]” 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010609-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010609-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de 

Busca e Apreensão, cujo objeto da lide é o contrato nº 2906625312. A 

ação encontra-se em fase de análise do pedido de liminar de busca e 

apreensão, no entanto, por meio da petição de ID. 31156965 compareceu 

espontaneamente a empresa requerida, arguindo que efetuou a 

renegociação do débito, motivo pelo qual a ação perdeu seu objeto. Desta 

feita, diante do princípio do contraditório INTIMO o banco requerente para 

se manifestar em 15 dias, sob pena de acolhimento das arguições da 

devedora e consequente extinção do feito por perda de objeto. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049224-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PEREIRA OAB - MT25769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1049224-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA 

PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo 

à emenda a inicial ID. 27052937/ss. Vislumbro dos autos que no ID. 

25736183 a Autora foi intimada para apresentar os holerites que faltavam, 

indicar o valor incontroverso e acosta aos autos o contrato e/ou prévio 

requerimento administrativo. Ocorre que ao manifestar, a Requerente 

apenas indicou um número de protocolo, aduzindo que requereu 

administrativamente o contrato, informações acerca do valor do 

empréstimo e saldo devedor (ID. 27052937 – pág. 02), sem fazer prova 

desse pleito a Instituição Financeira. Outrossim, mesmo para conversão 

em ação preparatória de exibição de documento, conforme consta no 

ID.25736183 é obrigatório a comprovação de requerimento administrativo. 

Portanto, intimo a Autora, novamente, para apresentar o contrato firmado 

e/ou o prévio requerimento administrativo, visto ser documento 

imprescindível para os autos, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, sob 

pena de extinção por ausência de pressuposto. Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios manifestação como de ID. 27052937 – pág. 02, 

concluso para extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010674-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLD LUYTEN JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010674-16.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ARNOLD LUYTEN JUNIOR A guia de custas iniciais foi 

recolhida, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo KIA CERATO, placa: NUE-5399 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO 

DA LIMINAR E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, salvo em caso de ordem 

judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às 

parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os 

encargos moratórios contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 
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dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito de 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Ante a instauração do 

teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, 

que está vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, o mandado deverá ser distribuído após o 

retorno das atividades do Poder Judiciário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012135-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIRIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012135-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: GRACIRIA SOARES DA SILVA Vistos, etc. Recebo a emenda 

à inicial ID. 29074083 e 29074084. Constato que a Instituição Financeira 

cumpriu parcialmente a decisão de ID. 25803345, constituindo apenas a 

mora da Requerida. Portanto, intime-se a Casa Bancária via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir o comando acima, no prazo de 05 

dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022666-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MELO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022666-13.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: JOSE DE MELO VILELA 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença. Considerando que o banco diverge do 

cálculo apresentado pelo requerido no requerimento de cumprimento de 

sentença, encaminhem-se os autos à contadoria do Juízo para cálculo do 

débito/crédito, conforme sentença de ID. 10104825. Empós, com a juntada 

do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015367-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSABETH ALEXANDRINA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015367-43.2020.8.11.0041 REQUERENTE: JOSABETH ALEXANDRINA 

LEITE DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais C/C Tutela Antecipada, onde relata a Autora recebeu em seu 

celular a notificação de um TED efetuado pela Requerida em sua conta. 

Surpresa, procurou o INSS onde realizou a alteração de seu o login e 

senha, visando evitar fraudes, bem como contactou a Ré momento em que 

foi informada acerca da solicitação de empréstimo, o que a Autora 

desconhece, requerendo a cópia do contrato que não foi disponibilizado. 

Ressalta a Requerente que não é a primeira vez que a Instituição 

Financeira faz uma transferência para sua conta sem solicitação, bem 

como o dinheiro enviado encontra-se em sua conta disponível para 

devolução. Assim, ingressou com a presenta ação requerendo, em sede 

de tutela antecipada, a imediata suspensão dos descontos em seu 

benefício e condenação em danos morais. Assim, em que pese ter uma 

relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001487-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

MARINEZ ECKERT DA SILVA (REPRESENTADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001487-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE DE RIBAMAR FERREIRA 

DA SILVA REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc... 

Ante o teor da contestação, bem como da impugnação onde as partes 

ressaltam a necessidade de perícia nos contratos, NOMEIO a perita 

IVANILDE JACOB, residente à Avenida Presidente Marques, nº 1195, 

nesta cidade - Telefone: 65-99605-7301, que deverá ser intimada por 

telefone, para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 dias. Em 

seguida, intime-se o Banco para que promova ao pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line. 

Sobre o tema tem-se que a simples impugnação da autenticidade do 

documento particular, mediante contestação da assinatura, faz cessar 

sua fé “enquanto não se lhe comprovar a veracidade” (art. 428, I do 

CPC/15), cabendo à parte que o produziu provar a sua autenticidade, ônus 

processual imposto pela regra do artigo 429, inciso II do CPC/15. Empós, 

tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para designação do início 

dos trabalhos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013763-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DOS ANJOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013763-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GONCALINA DOS ANJOS 

PEREIRA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça 

gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Gonçalina Dos Anjos Pereira em 

face de Banco Pan S.A. objetivando a Requerente, em tutela de urgência: - 

a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de 

cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a abstenção de 

inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - a inversão do 

ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da 

tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são 

requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30649908 – pág. 22, 

31 e 35), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de 

nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar caracterizados os 

pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o prévio requerimento 

administrativo (ID. 30649912) nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em 

sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a 

cópia do contrato celebrado entre as partes, as faturas de cartão de 

crédito quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais 

documentos inerentes à relação contratual em tela. Destarte, CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar 

manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013823-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RIBEIRO WEITMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013823-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SONIA MARIA RIBEIRO 

WEITMANN REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do 

art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios 

da justiça gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Sonia Maria Ribeiro Weitmann em 

face de Banco Olé Bonsucesso Consignado objetivando a Requerente, em 

tutela de urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento 

relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em seus 

vencimentos; - a abstenção de inserção do seu nome em cadastro de 

proteção ao crédito; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

devidamente aclarada nos autos, pois conforme carta enviada pela 

Instituição Financeira ao Procon (ID. 30664655), ela realizou algumas 

transações neste ano, sendo legitimo os descontos efetuados em sua 

folha de pagamento visando saldar este débito, ao menos até a solução do 

presente caderno processual. Desta sorte, por não restar caracterizados 

os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de consumo e a 

verossimilhança dos fatos arguidos, bem como a carta enviada pelo Réu 

(ID. 30664655), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

do contrato entabulado entre as partes, das faturas de cartão de crédito 

quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais documentos 

inerentes à relação contratual em tela. Destarte, CITE-SE a parte ré, via 

correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro 

do prazo legal, salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 

do CPC será designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder 

Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013516-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013516-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA HELENA DA SILVA 

RAMOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da 

justiça gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipação por Maria Helena da Silva Ramos em face de 

Banco Olé Bonsucesso Consignado, objetivando a Requerente em tutela 

de urgência: - a suspensão dos descontos em folha de pagamento quanto 

ao contrato objeto desta ação, com expedição de ofício à fonte pagadora; 

- que o Réu se abstenha de inserir seu nome em cadastros de 

inadimplentes; - inversão do ônus da prova. Prefacialmente, destaco que a 

medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se 

extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra, devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque a Autora demonstrou que, não obstante tenha no ano de 2011 

(ID. 30579042) firmado um contrato com o Réu, até os dias atuais vem 

sendo descontado em sua folha de pagamento, no entanto, efetuou outros 

saques, conforme carta enviada pelo Banco ao Procon (ID. 30577638 – 

pág. 01), desta feita há possibilidade de existência de débito, o que melhor 

será aclarado em sentença, principalmente, quando da melhor prova, de 

que não ocorreu a utilização do cartão de crédito para o seu fim precípuo 

e se for o caso, com a devida adequação a certeza de crédito em seu 

favor. Sendo assim, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de 

urgência. Da mesma sorte, defiro o pleito de abstenção de anotação do 

débito em cadastros de inadimplentes, ante a demonstração, pela Autora, 

de que o contrato já teria sido solvido. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de 

ID. 30579042,nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução 

do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. Por 

fim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado por Oficial de Justiça 

Plantonista, a forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020: 

No mais, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando que a 

audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após 

o retorno regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050062-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050062-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GUIMARAES - CENTRO DE 

TRATAMENTO MEDICO LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora 

os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser 

revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão. 

Compulsando os autos, observo que a parte autora ajuizou esta ação 

objetivando, em tutela de urgência: - a abstenção/exclusão das anotações 

em cadastros de inadimplentes e sustação de protesto em seu nome e de 

seus avalistas; - a suspensão do débito até o trânsito em julgado, em vista 

de a apuração de saldo credor de R$ 616.590,58 - a inversão do ônus da 

prova, com a exibição de documentos; Prefacialmente, destaco que a 

medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se 

extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). De tal modo, não basta 

que a parte queira e requeira a medida de liminar, deve apresentar 

fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim 

como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano 

gravíssimo à parte, no entanto, tais argumentos devem independer de 

outras provas diante de sua evidência, o que não ocorre nas ações 

revisionais, em que se pretende afastar cláusulas contratuais ainda 

vigente entre credor e devedor, verificando-se estar ausente, por ora, o 

alegado perigo de dano, pois não há como se aferir, nesse momento, as 

alegadas abusividades sustentadas pela autora, exigindo, in casu vasta 

dilação probatória, após o que poderá se aferir, com plena convicção e 

manifesta certeza, a ilegalidades ou abusividades defendida pela Centro 

Tratamento, somando-se a isso o que dispõe a Súmula nº 381 do STJ, 

“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade de cláusulas.” . AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS 

DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade 

de cláusulas – vedação – SÚMULA 381 STJ – necessidade de dilação 

probatória – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser 

preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 

do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. A pretensão 

revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta 

dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a 

realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá 

se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou 

abusividade dos juros praticados. A teor do que dispõe a Súmula nº 381 

do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade de cláusulas.” (N.U 1012998-39.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, 

Publicado no DJE 10/02/2020) Ademais, em que pese o requerimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 373 de 921



revisão das cláusulas firmadas nos diversos contratos objeto de revisão, 

nem todos foram coligidos aos autos, não havendo a verossimilhança de 

sua assertiva, especialmente no tocante à assertiva de quitação, sendo 

certo que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de 

ilidir a sua mora. Assim, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de 

urgência. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos 

fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que a parte ré possui hipossuficiência em sua 

produção, posto que, considerando o prévio requerimento administrativo, 

incumbe ao réu, no prazo da resposta, coligir aos autos a cópia de todos 

os contratos e demais documentos correlatos, quanto a matéria em 

discussão neste caderno processual. CITE-SE a parte ré, via correio com 

aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo 

legal, salientando que a audiência de conciliação disposta no art. 334 do 

CPC será designada após o retorno regular das atividades do Poder 

Judiciário. No mais tenho que compete à secretaria do juízo colocar as 

declarações de impostos de renda em segredo de justiça – Id. 25715341 a 

25715348. Intimo a parte requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011801-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

THEREZINHA URBANA DE MAGALHAES (REU)

JOSE HORACIO SEIXAS MAGALHAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011801-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: J. S. M CONSTRUTORA LTDA - ME, JOSE HORACIO SEIXAS 

MAGALHAES, THEREZINHA URBANA DE MAGALHAES Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de J. S. M. 

CONSTRUTORA LTDA – ME, JOSÉ HORÁCIO SEIXAS MAGALHÃES e 

THEREZINHA URBANA DE MAGALHÃES, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que aos 04/12/2012 firmaram as partes o 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00404-x, para pagamento em 

60 parcelas mensais, contudo em vista de a mora quanto as obrigações 

assumidas, afirma ser credor da parte ré da importância de R$ 89.894,81, 

além de discorrer acerca da legitimidade de todos os réus e inexistência 

de prescrição. Posto isso, pleiteia pela condenação dos réus ao 

pagamento de R$ 89.894,81 ou a conversão do mandado monitório em 

executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 89.894,81 e acostou 

documentos. Os réus foram citados aos 27/07/2018, como se infere da 

certidão Id. 14621481 e, conforme certidão Id. 17296803, deixaram 

transcorrer o prazo sem apresentação de resposta. Realizada audiência 

de tentativa de conciliação Id. 20519598, em vista de expresso 

requerimento do segundo réu quando do ato citatório, e na oportunidade 

foi deferido o pleito de suspensão para tratativas extrajudiciais. Os réus, 

por meio da petição Id. 21554804, pugnam pelo encaminhamento dos autos 

à Contadoria Judicial para verificar o real valor devido, afirmando a 

possibilidade de acordo em torno de R$ 50.000,00, para pagamento 

parcelado. O Banco, ao seu turno, afirma que o ônus quanto ao valor 

incontroverso incumbe à parte devedora e na petição Id. 22141268 afirma 

não haver possibilidade de acordo. É o relatório. Decido. Considerando a 

falta de manifestação da parte requerida no prazo para apresentação de 

Embargos Monitórios, como bem certificado no Id. 14621481, recaem os 

efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” Assim, por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem assim em 

vista de a revelia da parte ré, com amparo legal no art. 355, I e II, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de ação monitória 

ajuizada com amparo no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 

40/00404-x, como se infere da cópia coligida com a inicial no Id. 13009103, 

com vencimento final em 15/03/2018, no qual a pessoa jurídica figura como 

financiada e os demais réus como fiadores do negócio. No documento Id. 

13009107 o autor apresenta o demonstrativo de conta vinculada, com a 

demonstração do capital utilizado, amortizações efetuadas e atualização 

do débito. Conquanto na petição Id. 21554804 os requeridos apresentem 

pedido de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, manifesto nos 

autos que se tratam de réus revéis, já que perderam o prazo para a 

apresentação de Embargos Monitórios, sendo certo que, na forma do § 2º 

do art. 702, na aludida peça processual competia aos requeridos 

apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, na forma 

que entendem como incontroverso, senão vejamos: “Art. 702. 

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. 

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação 

como defesa no procedimento comum. § 2º Quando o réu alegar que o 

autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato 

o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado da dívida.” No caso dos autos, além de deixar transcorrer o 

prazo sem apresentação de Embargos, na forma do dispositivo em 

comento, não se fala em encaminhamento dos autos à Contadoria, já que a 

memória de cálculo a estes competia apresentar. Sendo assim, por 

verificar que a documentação acostada preenche os requisitos do art. 

1.102-a do CPC/73, a procedência da ação se impõe. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na AÇÃO MONITÓRIA, condenando os réus/embargantes ao 

pagamento de R$ 89.894,81, em decorrência do contrato que ampara a 

inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, 

prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial 

do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Condeno 

os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2.020. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031228-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1031228-40.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 92.000,00; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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S.A. Endereço: ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, ., TERREO: 

TORRE ALFREDO EGYDIO; ANDAR: 12;, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 POLO PASSIVO: Nome: LOTE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA; Nome: SIDNEI COSTA FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 92.000,00 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte 

autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, ante o 

inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento do 

valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos, etc. Indefiro o 

requerimento de ID. 24050970, ante a ausência de comprovação da 

cessão do crédito referente ao contrato, objeto desta lide. No mais, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, procedo a pesquisa de 

endereço dos Requeridos, momento em que foi declinado o mesmo da 

exordial (extrato anexo). Desta feita, ante a ausência de endereço para 

novas diligências, proceda-se a citação editalícia dos Requeridos, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINÍCIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044914-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1044914-02.2018.8.11.0041; Valor da causa: R$ 44.822,50; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: EDIFÍCIO BANCO DO BRASIL, SAUN 

QUADRA 5 LOTE B TORRE I, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70040-912 POLO PASSIVO: Nome: LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA; Nome: SIDNEI COSTA FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 44.822,50 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil 

seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente 

de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 

apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a 

parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 

dias), ficará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

edital. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou com Ação Monitória 

contra a parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito 

Bancária, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o requerimento de ID. 24617649, 

procedendo a pesquisa de endereço dos Réus, junto aos sistemas Infojud 

e Infoseg, momento em que foi declinado o mesma da exordial (extrato 

anexo). Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia dos Requeridos, 

nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
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ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINÍCIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026738-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

TEMPO CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1026738-09.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 145.537,57; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: TEMPO 

CONSTRUCOES LTDA - EPP; Nome: TINTTELER ARAUJO PEREIRA 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com 

Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do 

débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução sem a citação dos 

Executados até o presente momento. Por conseguinte, defiro o 

requerimento de ID. 24745657 e procedo a pesquisa de endereço dos 

Réus via Infojud e Infoseg, momento em que foi declinado o mesmo da 

exordial (extrato anexo). Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia 

dos Executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Cumpra-se." Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 

o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINICIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017631-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEA JESUS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003282-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO SOUZA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para, querendo, providenciar a postagem da 

carta de intimação de id. 31479622, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022667-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WINNER'S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0022667-83.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: WINNER'S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, LUIS 

AUGUSTO BORGES DE LIMA Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já 

foi efetivada nos autos (id. 21859442 - Pág. 6), sem sucesso e como é 

contínua, não há alteração do quadro. Após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito no prazo legal, indicando bens passíveis de 

penhora ou apresentar o comprovante da taxa para pesquisa do 

Bacenjud, caso queira (Lei n. 11077/2020). Havendo insistência na 

repetição do ato, atualize-se o débito da inicial, custas e despesas 

processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados e 

retifique-se penhora on line. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033797-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

NEIDE DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033797-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: FORTEPAV CONSTRUTORA LTDA - ME, 

ERONILSON BIAVA, NEIDE DE SOUZA COSTA Vistos, etc. Havendo 

garantia no título executado, proceda-se penhora do bem. Caso negativo, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou 

proceder o recolhimento da taxa para pesquisa do Bacenjud (Lei n. 

11077/2020). Caso efetivado o recolhimento, atualize-se o débito da inicial, 

custas e despesas processuais, acrescentando honorários advocatícios 

fixados e proceda-se penhora on line. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035993-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA PORTO MOUSSALEM (EXECUTADO)

UPPIG CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0035993-81.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: UPPIG CONFECCOES E ACESSORIOS 

LTDA - ME, MARIANA PORTO MOUSSALEM Vistos, etc. Não cabe a 

Servidora Pública ter juízo de valor sobre garantias do título executado. 

Assim, cancele-se a certidão de id. 31452001 e intime-se a parte 

exequente para manifestar interesse para expedição de Termo de 

Penhora das garantias contratuais ou apresentar o comprovante da taxa 

para pesquisa do Bacenjud (Lei n. 11077/2020). Não tendo interesse 

sobre a expedição do Termo de Penhora e procedendo com o 

recolhimento da guia necessária para a pesquisa do Bacenjud, 

proceda-se atualização do débito, custas, despesas processuais, 

acrescentando os honorários advocatícios fixados e proceda-se penhora 

on line. Não havendo manifestação no prazo legal, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017756-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017756-98.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às 

advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0009195-83.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME (REU)

CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

DILVANE FERREIRA DE BARROS (REU)

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

MATHEUS LARA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

CECILIA DE ALMEIDA LARA (REU)

DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

LORHANY AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

DILVANE FERREIRA DE BARROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA OAB - 038.238.341-93 

(REPRESENTANTE)

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA OAB - 049.745.281-22 

(REPRESENTANTE)

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO OAB - 

044.446.511-13 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0009195-83.2012.8.11.0041. AUTOR(A): BRB BANCO DE 

BRASILIA SA REU: MAGNO DE OLIVEIRA & BARROS LTDA - ME, DILVANE 

FERREIRA DE BARROS, CECILIA DE ALMEIDA LARA ESPÓLIO: CARLOS 

MAGNO DE OLIVEIRA INVENTARIANTE: DYANE CRISTINA SANTANA DE 

OLIVEIRA, DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA, MATHEUS LARA DE 

OLIVEIRA, DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, LORHANY AMILLY 

MEIRELES DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE BARROS 

REPRESENTANTE: DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA BERNARDO, 

DANIELLE SANTANA DE OLIVEIRA, DAVID ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Certifique se o advogado Dr. Miguel Gonçalo de Magalhães (id. 

21803568-Pág.6), tem poderes para receber citação de RHUAN CARLOS 
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BARROS DE OLIVEIRA, através de sua representante legal DILVANE 

FERREIRA DE BARROS. Caso negativo, efetive-se a citação regular. Em 

face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a anotação 

necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a para 

apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017756-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017786-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIEGE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017798-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0045441-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GELLER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO FRANCISCO KREMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ARMANDO FERNANDES MORO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça na Comarca Deprecada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008036-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Deverá o apelado responder ao recurso de apelação acostado ao id. 

31482249, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida indicar conta bancária para expedição do Alvará 

Eletrônico, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0011325-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

VOLNEI COPETTI OAB - RS58099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017727-85.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVERDI SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELSO PERINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAUDIO LUIS ONZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ GARCIA OAB - MT3613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes se manifestarem sobre a certidão de id. 31514087, no 

prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047407-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SATURNINO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047407-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITO SATURNINO PEREIRA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade 

do recurso de apelação, que é processado sem efeito suspensivo. 

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao 

E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060117-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN KARLA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060117-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: VIVIAN KARLA SILVA SANTOS Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder 

no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para 

apreciação. Intime-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057279-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057279-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ECCOMANIA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI REU: BANCO SAFRA 

S-A Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração interposto pelo 

requerido em face sua tempestividade. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada. Todas as questões suscitadas nos autos 

foram analisadas e julgadas conforme convicção deste juízo, não havendo 

retificação a ser feita na sentença e na decisão dos embargos anteriores. 

Assim, cumpra-se a referida e a decisão dos Embargos anteriores em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016635-14.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALLEY DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA (EXECUTADO)

ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0016635-14.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: HALLEY DIGITAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, 

WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

movido por Banco da Amazônia S/A contra Halleydigital – máquinas e 

equipamentos Ltda, Waldir Antônio Serafim da Silva e Elenice Ribeiro 

Serafim da Silva, visando o recebimento de R$ 49.150,55 (quarenta e nove 

mil cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos representado 

pelo Contrato de Cédula de Rural Hipotecária nº FIR-1022960073-5 juntado 

id. 21810430 - Pág. 6/ 21810433 - Pág. 2 Após os tramites legais, foi 

realizada a penhora do imóvel de matrícula nº 66.844 de acordo com o 

Auto de Penhora e Depósito e Laudo de Avaliação de id. 21810815 - Pág. 

1 que apurou o valor do bem em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) . 

Os executados apresentaram impugnação a penhora e avaliação de id. 

21810816 - Pág. 6/21810817 - Pág. 1 e Laudo de Avaliação de id. 

21810817 - Pág. 4/ 21810819 - Pág. 6. e sustentaram a necessidade de 

realização de nova avaliação nos termos do art. 873, I do CPC por erro na 

avaliação, uma vez que não foi trazido nenhum dado técnico ou consultas 

imobiliárias para a realização da avaliação. Asseverou que de acordo o 

laudo acostado aos autos foi apurado o valor de R$ 1.580.000,00 (um 

milhão quinhentos e oitenta mil reais). Por sua vez, o exequente (21810820 

- Pág. 5/ 21810824 - Pág. 1) manifestou sobre a impugnação à avaliação, 

defendeu que o laudo apresentado foi levado em conta o metro quadrado 

de área urbana que não corresponde com a realidade e concordou com o 

valor da avaliação apresentados pelos oficiais de justiça. Juntou 

documentos de id. 21810820 - Pág. 8/ 21810824 - Pág. 1 Intimados a se 

manifestarem, os oficiais avaliadores no id. 22831244 - Pág. 1 afirmaram 

que o imóvel não tem benfeitorias e o valor atribuído é para venda direita 

no estado em que se encontra. Aduziram que as benfeitorias narradas no 

laudo apresentado pelos executados foram feitas pelo governo federal e 

empresa operadora do pedágio e mantiveram o valor indicado. Analisando 

os autos, os executados insurgem em face da avaliação da penhora do 

imóvel realizada no id. 21810815 - Pág. 1. Na hipótese em tela, os oficiais 

avaliadores não apresentaram especificações ou mesmo comprovação do 

valor de mercado do imóvel justificarem o valor atribuído ao imóvel. Em 

face da discrepância os valores da entre a avaliação dos Meirinhos e a 

efetuada pelo profissional contratado pelo executado e havendo dúvida 

quanto ao valor atribuído ao bem conforme art. 873 do CPC deve-se 

realizar nova avaliação do imóvel. Entretanto, uma vez que o executado 

requereu a realização de perícia técnica, nomeio o Perito João Belizario da 

Silva – 99923-2790 - para providenciar a perícia com elaboração do laudo, 

em vinte dias, do início da perícia, para aquilatar o valor real do bem 

penhorado. Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a ser arcada pelo requerido, devendo depositar no 

prazo legal. DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO 

INÍCIO DA PERÍCIA. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e 

Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as 

intimações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017786-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIEGE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017786-36.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 
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S.A. REQUERIDO: NIEGE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017765-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA LOURDES FERREIRA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017765-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: KARLA LOURDES FERREIRA PAES Vistos, etc. Trata-se 

os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Mafre Seguros 

Gerais S.A em face de Karla Lourdes Ferreira Paes. Em consulta junto ao 

sistema PJE, constato que a parte autora em 18/08/2019 ajuizou ação 

idêntica distribuída na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, n° 

1036094-57.2019.8.11.0041, sendo extinta com fulcro no art. 485, inciso 

VIII do CPC em 24/09/2019. Desta feita, com fulcro no art. 286, inciso II do 

CPC, constato que o Juízo competente para processar a presente 

demanda é a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário. Vejamos: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA - NOVA 

LIDE - AÇÃO DE COBRANÇA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - DISTRIBUIÇÃO 

POR DEPENDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Os autos 

serão distribuídos por dependência ao juízo prevento quando, tendo sido 

extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC/15. 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.144379-7/000, Relator(a): Des.

(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, 

publicação da súmula em 12/07/2019). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA - 

PREVENÇÃO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. Havendo o ajuizamento 

de ação com objeto idêntico ao de processo anterior, extinto sem 

julgamento do mérito, por desistência, ainda que em litisconsórcio com 

outros autores ou com a alteração parcial dos réus, será prevento o juízo 

para o qual foi distribuída a primeira ação, conforme dispõe o inciso II, do 

art. 286, do CPC/2015, em respeito ao princípio do Juiz Natural. (TJMG - 

Conflito de Competência 1.0000.18.001795-6/000, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação 

da súmula em 03/07/2018) . Posto isso, remetam-se os autos à 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, com as baixas devidas. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017798-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017798-50.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARCELLA KARINE NUNES RIBEIRO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017766-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017766-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ACY DOS ANJOS REU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 
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considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015186-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015186-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JOSE ROBERTO PINTO DA SILVA 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002330-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENEDITA DE LAMONICA BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA OAB - MT12749-O 

(ADVOGADO(A))

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002330-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADAIR BENEDITA 

DE LAMONICA BOMFIM REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Adair Benedita de 

Lamonica, devidamente qualificado nos autos, por intermédio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ingressou com a presente 

Ação Revisional de Contrato C/C Consignação em Pagamento, Tutela de 

Evidência e Dano Moral contra o Crefisa S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento. Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Manifestou interesse na designação da audiência de conciliação. 

Alegou, em síntese, que em 07 de outubro de 2019 firmou um empréstimo 

pessoal de n.º 040400066579 junto ao requerido no valor de R$ 2.355,94 

(dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Afirmou que não concorda com a cobrança dos juros remuneratórios, 

visto que estão acima da taxa média divulgada pelo Bacen em 22,00% 

mensal e, sendo superior em 272% a taxa média prevista. Aduziu sobre a 

onerosidade excessiva e a boa-fé objetiva. Requereu a revisão contratual 

para que sejam corrigidos os juros a taxa média de mercado em 5,91% ao 

mês. Asseverou sobre a hipervulnerabilidade do consumidor idoso. 

Postulou pela indenização por danos morais no importe de vinte salários 

mínimos. Em sede de tutela de urgência, pugnou pelo depósito da quantia 

incontroversa no valor das parcelas vincendas de R$ 279,62 (duzentos e 

setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), a suspenção das 

cobranças realizadas em sua conta corrente e a exclusão de seu nome 

dos órgãos de proteção de crédito. Pugnou pela inversão do ônus da 

prova. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 28219669 - Pág. 1 

/ Núm. 28219671 - Pág. 14. A justiça gratuita foi deferida nos termos da 

decisão de id. Núm. 28229669 - Pág. 1, com o indeferimento da tutela de 

urgência e a faculdade do depósito do valor incontroverso, sem afastar a 

mora. No id. Núm. 29200735 - Pág. 1 a parte requerida pugnou pela juntada 

da habilitação processual. Em resposta apresentou contestação no id. 

Núm. 29201898 - Pág. 1 fazendo um breve resumo da demanda. 

Preliminarmente, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, 

face a litispendência. Sustentou a carência de ação, face a falta de 

interesse processual pela ausência de comprovação de cobrança 

indevida. Afirma sobre a transparência contratual e a legitimidade do 

processo de cobrança das parcelas do contrato de empréstimo. No mérito, 

elucidou sobre a apresentação da Crefisa e o produto contratado pela 

parte autora. Asseverou sobre a soberania e autonomia de vontade dos 

contratantes. Sustentou que não existe lei que limite a cobrança de juros 

remuneratórios pelas instituições financeiras. Dos requisitos necessários 

para a revisão das taxas de juros. Afirmou que não pode ser utilizada a 

taxa média de juros divulgada pelo banco central como ferramenta 

exclusiva para aferir a abusividade. Refutou o pedido dos danos morais 

pleiteados. Enfatizou sobre a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Impugnou o pedido de tutela de urgência. Rogou pelo acolhimento 

das preliminares e pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

Núm. 29201899 - Pág. 1 / Núm. 29201906 - Pág. 2. O requerente 

apresentou réplica à contestação no id. Núm. 31368973 - Pág. 1, rebateu 

as preliminares e ratificou os termos da inicial. Vieram-me conclusos os 

autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação 

Revisional de Contrato C/C Consignação em Pagamento, Tutela de 

Evidência e Dano Moral contra o Crefisa S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, onde a parte requerente pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; a revisão contratual dos juros 

remuneratórios a taxa média de mercado em 5,91% ao mês; a condenação 

em indenização por danos morais no importe de R$ 19.960,00 (dezenove 

mil, novecentos e sessenta reais); a concessão da tutela de urgência para 

depositar em juízo a quantia incontroversa no valor das parcelas 

vincendas na importância de R$ 279,62 (duzentos e setenta e nove reais 

e sessenta e dois centavos), a suspenção das cobranças realizadas em 

sua conta corrente, exclusão de seu nome dos órgãos de proteção de 

crédito e a inversão do ônus da prova. Por sua vez, a parte requerida 

preliminarmente, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, 

face a litispendência. Sustentou a carência de ação, face a falta de 

interesse processual pela ausência de comprovação de cobrança 

indevida. Sustentou sobre a transparência e a legitimidade do processo de 

cobrança das parcelas do contrato de empréstimo. No mérito, elucidou 

sobre a apresentação da Crefisa e o produto contratado pela parte autora. 

Asseverou sobre a soberania e autonomia de vontade dos contratantes. 

Sustentou que não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios 

pelas instituições financeiras. Dos requisitos necessários para a revisão 

das taxas de juros. Afirmou que não pode ser utilizada a taxa média de 

juros divulgada pelo banco central como ferramenta exclusiva para aferir 

a abusividade. Refutou o pedido dos danos morais pleiteados. Enfatizou 

sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnou o pedido 

de tutela de urgência. Rogou pelo acolhimento das preliminares e pela 

improcedência da ação. Compulsando os autos, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da prova, pois caberia 

ao requerido contrapor documentos apresentados na inicial e a matéria 

discutida é de direito dispensando dilação probatória, dispensando 

produção de provas. Inicialmente passo a análise das preliminares 

arguidas em sede de defesa. Quanto a extinção do feito sem resolução do 

mérito, face a existência de litispendência, tal não merece prosperar, visto 

que a ação anunciada pelo requerido (n.º 1019952- 98.2019.8.11.0001 em 

trâmite no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá), apesar de tratar de ações 

idênticas, o feito proposto perante o Juizado Especial foi extinto sem 

resolução de mérito, não havendo que se falar em litispendência ou coisa 

julgada capaz de impedir a propositura novamente da mesma da ação, 
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agora perante a Justiça Comum Estadual. Se o processo anterior for 

extinto sem resolução do mérito (art. 267, CPC), é lícito à parte propor 

nova ação, porque ainda, não se formou a coisa julgada. Portanto, não há 

que se falar em litispendência. Neste sentido, vejamos o entendimento dos 

tribunais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANTERIORMENTEMENTE PROPOSTA 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVEL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DO MERITO - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - 

LITISPENDENCIA - INEXISTENCIA - SENTENÇA CASSADA- RECURSO 

PROVIDO. Inexiste coisa julgada se o pleito feito no Juizado Especial, 

apesar de idêntico, restou extinto sem o julgamento do mérito, diante da 

ausência de competência daquele juízo para análise de valor que supera 

40 salários mínimos, o que não impede que o apelante ajuíze nova ação, 

agora na justiça comum, para que o mérito da demanda seja analisado. 

Apelo provido. Sentença Cassada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0672.13.019558-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2014, publicação da súmula em 

27/06/2014). Do mesmo modo, a preliminar arguida de carência de ação, 

face a falta de interesse processual pela ausência de comprovação de 

cobrança indevida, não merece prevalecer. O interesse processual, em 

suma, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja 

presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a 

obtenção da sentença de mérito. (Curso de direito Processual Civil, volume 

I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do Processo de Conhecimento, 

Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, 

na espécie, se a parte autora sustenta que houve cobrança indevida dos 

juros e pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, patente o seu interesse 

de agir (processual). Assim, a parte autora demonstrou a necessidade de 

um pronunciamento judicial. Rejeito. É patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Pelo contrato acostado nos autos no id. Núm. 

28219671 - Pág. 1, verificam-se que procedem os argumentos da 

apresentados pelo Curador Especial em pretender a limitação de juros 

remuneratórios no percentual de 5,91%, não prevalecendo o contrato 

firmado entre as partes, pois o percentual ali fixado está fora de valor de 

mercado, ou seja 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, ficando evidenciado 

o abuso dos juros remuneratórios. Ora, não se pode achar dentro da 

normalidade taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Assim 

apesar da Instituição financeira não estar afeta a limitação de juros de 

12% ao ano, não poderá usar abusividade em seus encargos, devendo 

fazer incidir no contrato a taxa de juros remuneratórios no percentual de 

5,91% ao mês. Mesmo considerando que os contratos firmados fazem Lei 

entre as partes e devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve 

prevalecer o que fora avençado, diante da abusividade dos juros 

remuneratórios estarem acima do praticado pelo mercado, e do art. 2035 

CC, que possibilita a modificação das convenções entre as partes que 

afastam os princípios norteadores da ordem pública. É autorizada a 

revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, 

quanto aos juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo 

prevalecer o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição 

Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. 

Deverá o requerido moldar o débito proveniente do contrato, desde sua 

origem, como aqui dirimido e após, aquilatar o que resta pendente de 

pagamento. De outra banda, cabível a capitalização como avençado, 

considerando que os juros anuais suplanta os mensais, patente está a 

capitalização, devendo prevalecer mesmo com a taxa mensal reduzida 

para 5.91% ao mês. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para 

suspender os descontos na conta corrente da requerente e abster a 

inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito até adequação 

do contrato, salvo nos termos aqui dirimido. No momento não há como 

acolher pedido consignatório, pois necessário se faz a adequação do 

contrato para apurar o que terá de saldo devedor ou credor. Quanto à 

indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou configurado, 

sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Até porque, fez cumprir um contrato anuído 

expressamente pela parte autora. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

de Ação de Revisional c/c Tutela Urgência e ACOLHO EM PARTE o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do CPC e concedo a tutela 

de urgência para obstar a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito. Determino a revisão do contrato para fazer incidir a taxa dos 

juros remuneratórios de 5,91% ao mês, capitalizados, desde a origem. 

Concedo a tutela de urgência para determinar que até adequação do 

contrato ocorra a suspensão do débito na conta corrente da parte autora, 

como não poderá haver restrição cadastral, salvo se cobrado como aqui 

dirimido. Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, atualizada a partir do 

ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações necessárias, ficando 

o requerido intimado para proceder a adequação contratual e pagar a 

condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021654-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da portaria 142/2019 procedo a intimação da parte autora para 

depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 15 dias: Art. 1º 

Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 

2º Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a 

intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser 

expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de mandados da 

comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se 

distribuição de carta precatória, bem como despacho do juiz da 

comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017709-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018882-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIME RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E 

NAUTICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA VALENCIO MELGAR (EXECUTADO)

GILBERTO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a pesquisa de 

endereço acostada no ID 30375663, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050128-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCRECI RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Considerando a decisão no recurso interposto, manifeste em 05 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008456-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009675-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010385-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINIR ESCOBAR BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019956-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LOBO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria 142/2019 procedo a intimação da parte autora para 

depositar diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias: Art. 1º 

Regulamentar o cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à 

do juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico que tramita no 

sistema PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Art. 

2º Salvo os casos em que a natureza do ato processual exija a 

intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais deverão ser 

expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de mandados da 

comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se 

distribuição de carta precatória, bem como despacho do juiz da 

comarca-destino. Art. 3º A guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência 

na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002258-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050445-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE BONFIM LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005356-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023248-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHARLEY DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 
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informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028588-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028588-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME, EDUARDO 

DOMINGUES SHIMADA Despacho Vistos etc. I – Conforme documentos 

carreados aos autos, os exequentes não localizaram valores para 

penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o pedido de consulta 

junto a Delegacia da Receita Federal junto ao ID 30079266, para 

localização de bens dos executados: - Eduardo Domingues Shimada – ME 

– CNPJ: 14.149.698/0001-16; - Eduardo Domingues Shimada – CPF: 

046.741.251-03. II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema 

Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de restrição 

junto a veículos em nome dos executados. III – Intime-se o exequente para 

se manifestar sobre os resultados das consultas nos Sistemas da 

Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, promover ao 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018391-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018391-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, GONCALO 

FERREIRA DE ALMEIDA Despacho Vistos etc. Defiro o pedido de consulta 

junto ao sistema Renajud constante de ID 29753422, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados: - Regina Auxiliadora Miranda Almeida – CPF nº 

161.620.211-49; - Gonçalo Ferreira de Almeida – CPF nº 024.472.148-39. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, promovendo ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039454-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA MARIA RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039454-97.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

28880317, pois, cabe ao requerente tal diligência. Assim, intime-se o 

requerente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

de extinção da ação e arquivamento dos autos. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023852-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DALL AGNOL (EXECUTADO)

THAYS REGINA SCHMIDT (EXECUTADO)

PRM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, ante a juntada dos Documentos encartados no ID 31158617 e 

seguintes, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art. 

485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015444-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

ARIANA MANOELLA MIRANDA PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028122-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

ELISMAR ALVES DE SOUZA (REU)

MICHELLE MARTHA BARBOZA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023036-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, sobre o bloqueio via sistema BacenJud, referente à conta do 

Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 258.60 (duzentos e quarenta e oito 

reais e sessenta centavos), requerendo o que de direito, no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos 

termos do Art. 485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001632-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MS3052 (ADVOGADO(A))

SILVIO DE JESUS GARCIA OAB - MS5284-B (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise mais amiúde aos autos 

verifico trata-se de ação executiva interposta pelo Banco Bradesco S/A 

em face de CONSTRUCIL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA e VALDENOR 

RODRIGUES DOS SANTOS na Comarca de RIO VERDE DE MATO 

GROSSO/MS, na qual foi requerida a conexão aos autos 

1054847-62.2019.811.0041 e deferida haja vista o encaminhamento dos 

autos via Malote Digital, contudo distribuída como procedimento de 

Embargos à execução consoante a certidão da Distribuição a fim de 

apensar a estes autos ( incidental), verifico ainda que não há identidade 

de advogados constituídos pelo banco exequente, assim sendo promovo o 

cadastro de ambos bem como procedo a intimação do Banco Exequente a 

fim de requerer o que de direito e ainda a parte executada consoante 

determinação judicial proferida nos autos a seguir transcrita :Vistos e etc. 

Compulsando os autos observo que trata-se de carta precatória. Intime-se 

o embargante para, considerando a certidão de Id 28028840, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Promovido o recolhimento das custas mínimas da CP, voltem-me os autos 

em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037019-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

patrono para CUMPRIR a determinação judicial em 05 ( dias) obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

em face que ao tempo da juntada da petição da petição de ID 29014944 

não constava qualquer certidão de decurso, bem como já transcorreram 

mais de 03 meses após proferida a referida Decisão (nestes inclusos os 

trinta dias de suspensão) e a parte autora ainda não providenciou a 

juntada do comprovante da mora do requerido, consoante determinado no 

item II da referida decisão, permanecendo os autos paralisados desde 

então.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001266-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIS CESAR KAWASAKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001266-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: LUIS CESAR KAWASAKI & 

CIA LTDA - ME, LUIS CESAR KAWASAKI Despacho Vistos etc. Intime-se o 

Banco exequente para manifestar sobre a petição vinda junto ao ID 

29823906 e documentos constantes de ID’s 26439049, 26439050 e 

26439051, requerendo o que entender de direito acerca da novação do 

crédito discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042881-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREIK WANDER RODRIGUES MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042881-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 386 de 921



Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - 

Greik Wander Rodrigues Maciel - CPF nº 734.372.801-63. Assim, visto que 

a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para 

que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023414-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DO MENINO JESUS DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023414-74.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Lazara do Menino Jesus da Mata - CPF nº 

178.029.461-15. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045009-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE LARA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1045009-95.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - 

Ademir de Lara Oliveira - CPF nº 688.737.271-15. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026428-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FREITAS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

DIOGO FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026428-66.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos executados pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Diogo Freitas de Souza - ME - CNPJ nº 

24.142.684/0001-24. - Diogo Freitas de Souza - CPF nº 650.219.751-53. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020400-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020400-48.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Jose Geraldo da Silva - CPF nº 004.301.861-00. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029461-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COUTINHO GOMES (REU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (REU)

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029461-98.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos requeridos pelo Sistema Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta: - Casa do Lavrador Produtos Agropecuarios 
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Ltda - CNPJ nº 26.574.756/0001-38. - Sebastião Gomes Ferreira - CPF nº 

227.794.261-87. - Sandra Luiza Coutinho Albuquerque Gomes - CPF nº 

346.283.801-63. - Carlos Eduardo Coutinho Gomes - CPF nº 

013.615.681-94. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002734-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002734-05.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Defiro 

a consulta dos dados cadastrais dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Giro Forte Comercio e Distribuição Ltda - CNPJ nº 

03.971.295/0001-31. - Otoni Azambuja Junior - CPF nº 838.251.001-97. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027922-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (EXECUTADO)

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027922-97.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de Id 31174833, tendo em vista que já 

houve a consulta junto aos sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal) e Bacenjud (Banco Central), conforme despacho de Id 23334492. 

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016434-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016434-48.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - Luiz 

Carlos de Souza - CPF nº 705.096.104-39. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043460-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARATHA PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043460-84.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Mayaratha Paula Pereira - CPF nº 009.613.171-32. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048392-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MANOEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048392-81.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Tendo 

em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para consulta de 

dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 
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pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Elias Manoel de Oliveira - CPF nº 

474.161.491-34. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025543-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (REU)

CMGM MINERACAO LTDA (REU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025543-86.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos requeridos pelo Sistema Bacenjud (Banco Central, e 

para tanto, procedo à consulta: - CMGM Mineração Ltda ME - CNPJ nº 

09.293.908/0001-05. - Michele Cozzolino Junior - CPF nº 836.555.061-04. - 

Alessandra Saturnino de Souza - CPF nº 781.951.011-00. Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação dos 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037085-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SILVIO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037085-04.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Defiro 

a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Carlos Silvio Nunes - CPF nº 007.051.201-98. Assim, visto que 

a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para 

que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059829-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FATIMA GAZONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1059829-22.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intime-se o banco 

requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

petição e documento acostado pela autora, constantes do Id 29774360. 

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDES GONCALINA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002395-41.2020.8.11.0041. AUTOR: JOILDES GONCALINA DE PINHO 

REU: BANCO BMG S.A Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052294-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1052294-42.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1051446-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR32521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1051446-55.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017936-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BACELAR OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017936-17.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047302-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047302-38.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036616-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE CAMPOS PADILHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036616-84.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026651-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

MARLON NUNES DA ROCHA OAB - MS10022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (EXECUTADO)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026651-19.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

petição da executada, constante do Id 30174557 e documentos 

acostados, 30714560. Após, voltem-me os autos em conclusão para 

análise do pedido da executada de Id 29676712. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006508-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente ante ao comparecimento espontâneo da 

parte requerida . Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017336-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017336-93.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Francisca 

Maria da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em 

face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Afirma a requerente que 

é servidora pública aposentada, em 2011 realizou junto ao requerido 

empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos não 

encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, 

quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua 

conta corrente, e que a requerente havia realizado saques, constando 

ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim 

empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008573-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEICAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EMBARGANTE)

M.C. MACIEL FILHO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008573-06.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial com o comprovante de pagamento da inicial junto aos ID’s 

29767806 a 29768907. II – Recebo os presentes embargos SEM o efeito 

suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores 

previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o Banco embargado, na 

pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004866-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004866-35.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

27181850. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, passando a constar como tipo da ação: cumprimento 

de sentença. II – A fim de prosseguir com o cumprimento de sentença, 

deve a parte exequente, interessada, instruir seu pedido com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o 

artigo 524 do Código de Processo Civil. Com efeito, o ônus de apurar os 

valores devidos compete à parte. Assim, intime-se a exequente para 

instruir seu pedido na forma devida, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido 

o referido prazo, permanecendo a exequente em silêncio, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 
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Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017310-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017310-95.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Florentina de França Bobadilla em 

face de Banco do Brasil S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do 

indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007160-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FRANCXUEL BARROS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007160-89.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão movida por Banco J. Safra S/A contra Diogo 

Francxuel Barros Santos, do bem descrito na inicial (marca 

VOLKSWAGEN, modelo FOX, placa JIJ 7674, ano de fabricação/modelo 

2009/2010, cor VERMELHA, chassi n. 9BWAA05Z6A4095737, renavam 

184411998). Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o veículo 

não foi localizado. Por conseguinte, o banco autor requereu a execução 

do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 778 e 

784, inc. II, do CPC, consoante petição contida no Id 29539232, bem como 

juntou planilha com o valor das prestações inadimplidas pelo devedor, Id 

29539233. É o relatório. Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que 

estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza 

textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado, a escolha do credor fiduciário entre a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção pelo 

manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da açaõ, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual, é dispensável a prévia conversão em ação de 

depósito. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” Além disso, o 

contrato Cédula de Crédito Bancário, contida no Id 18121805 está 

assinado pelo devedor preenchendo os requisitos do artigo 784, inciso II, 

do CPC, além de vir acompanhado de planilha do débito. Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição. 2. 

Cite-se o Executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do Código de Processo Civil. 3. 

Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Novo Código 

de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Novo Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% 

(dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os 

termos do parágrafo único do artigo 827, do Novo Código de Processo 

Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029077-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CINTIA LEITE RODES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029077-67.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Aguarde-se 

decisão final nos autos da ação de Busca e Apreensão de n. 

1008461-08.2018.8.11.0041 em apenso, pois ainda não possui sentença 

com a indicação final do bem e valores, para que não ocorra prejuízo à 

nenhuma das partes, bem como por afetar o processamento da presente 

ação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017315-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017315-20.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Florentina de França Bobadilla em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 
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competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente 

tão somente a repetição do indébito na forma dobrada, indenização por 

danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato 

firmado de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009604-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009604-66.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 31381698 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017402-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017402-73.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 
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esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Florentina de França Bobadilla em 

face de Banco Itaú Consignado S/A, APENAS de responsabilidade civil, 

cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta 

vara, a declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é 

medida que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca 

de revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição 

do indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENT SUL CLIMATIZACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS PAULINO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1016600-80.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 31183666 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Em seguida, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022747-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GABRIEL SANTA ANA BETTCURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022747-54.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro novamente o pedido de suspensão de Id 31296407, posto que o 

requerente não providenciou a execução da liminar e a consequente 

citação válida do requerido. Ademais, a suspensão do andamento não tem 

o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a 

quantidade de processos na Secretaria. Assim, intime-se o requerente, 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 
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requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003002-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003002-59.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de arresto online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 28676107, de 

propriedade dos executados. Determino ao banco exequente que proceda 

à tentativa de satisfação do crédito através de outras buscas de bens 

possíveis existentes no ordenamento jurídico. Após o retorno dos prazos 

processuais, retornem-me os autos em conclusão para análise do pedido 

de penhora online, constante da petição de Id 28676107. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037523-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037523-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) 

dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. III – Bem 

ainda, no mesmo prazo, de 10 (dez) dias, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca da existência de possibilidade de solução amigável, 

ou seja, no interesse expresso sobre a designação de audiência de 

conciliação. Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o 

critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme 

determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017763-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTEGA E ANTUNES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017763-90.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul – Sicoob União MT/MS em face de R.S.D.L. Comércio Materiais para 

Construção Ltda. Entretanto, após detida análise dos autos, bem como dos 

documentos trazidos pelo requerente, extrai-se que o requerido é 

estabelecido em Várzea Grande/MT, como consta em suas qualificações e 

documentos. A jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que o foro 

do domicílio do consumidor é o competente para conhecer das ações em 

que se discute a relação de consumo, sendo o objeto da causa o contrato 

de adesão (cédula de crédito bancário), podendo o juiz, nesses casos, 

declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, 

nos termos do §3º do artigo 63 e §1º do artigo 64, ambos do CPC. 

Confira-se: “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. 

NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. 

AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS 

DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. 

O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo do 

domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu 

que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de 

relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra 

de competência absoluta. 5. O microssistema jurídico criado pela 

legislação consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que 

permitam um real exercício dos direitos a ele assegurados e, entre os 

direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação 

da defesa dos direitos privados. 6. A possibilidade da propositura de 

demanda no foro do domicílio do consumidor decorre de sua condição 

pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal 

para deslocar a competência de foro em favor de interesse de 

representante do consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do 

autor. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 

1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). Dessume-se que o 

acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência 

dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte Superior, 

aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 135.461/RS, 

Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o exposto nego 

provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de 

dezembro de 2009.” (AI n. 1.151.526 - MG (2009/0009034-0) Relator 

Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), 

02/02/2010). Este também é o posicionamento dos Tribunais: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSUAL CIVIL. 

FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO CONSUMIDOR. 

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído da norma 

insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é facilitar o 

seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da defesa de 

seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 396 de 921



absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Ademais, o 

próprio contrato indica todos os endereços de Várzea Grande. Neste 

caso, a remessa destes autos a Comarca de Várzea Grande/MT é medida 

que se impõe. Ante o exposto, declino a competência do processamento 

da causa para a Comarca de Várzea Grande/MT, para onde determino 

sejam os autos remetidos, após a baixa e anotações de praxe. Custas 

pelo requerente. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032640-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

IRLAN ZEITOUN (EMBARGANTE)

ITAMAR ZEITOUN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032640-40.2017.8.11.0041 Ação: Embargos à Execução Embargante: 

MGV Produtos Metalúrgicos Ltda – ME Embargado: Banco do Brasil S/A 

Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 

26856771 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao 

ID 26451283, pleiteando o acolhimento destes, sanando a omissão 

existente, com efeito infringente, revisando as cláusulas abusivas, em 

vista da necessidade de apuração de valor em regular perícia contábil. O 

embargado apresentou contrarrazões junto ao ID 29875539. Atendendo 

ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e 

REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017373-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017373-23.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira 

em face de Banco BMG S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo 

objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de 

revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição do 

indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 
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do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023302-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI INACIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023302-08.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de arresto online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 28611203, de 

propriedade do executado. II – Defiro o pedido do exequente, constante da 

petição de Id 28611203, para consulta de bens de propriedade do 

executado junto aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud 

(Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: - Joaci Inácio Pereira – CPF 

nº 079.312.041-15 Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para se manifestar, procedendo ao regular 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019955-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019955-30.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem expressamente quanto ao que 

pretendem, dando o regular andamento ao feito, diante do contido no ofício 

de ID 28125585, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021942-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVIA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021942-09.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Defiro o pedido de ID 28637751 e 

determino o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do bem 

e citação do requerido, para nova tentativa de cumprimento no endereço 

indicado junto ao mencionado ID. III – Intime-se o requerente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028945-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PEREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028945-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LUCIANO PEREIRA DO CARMO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Defiro o pedido de restrição veicular de transferência do veículo do 

executado via sistema Renajud (anexo), indefiro por ora, o pedido de 

bloqueio de circulação do referido veículo. II – Cumpra a Secretaria o 

determinado na decisão constante de ID 25639879, último item. E para 

tanto, expeça-se mandado para penhora e remoção do bem/veículo de 

propriedade do executado marca/modelo Volkswagen/Saveiro, cor 

Branca, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWKB05U9CP121819, renavam 

00369707842, placa NUD-9906. III – Intime-se o exequente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023998-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023998-15.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Compareceu o banco executado aos autos na petição de Id 30921103, 

pedindo que o feito fosse chamado à ordem, argumentando que devido a 

uma falha no sistema PJE seu recurso de embargos declaratórios não 

foram vinculados ao processo. Que com isso, sem a devida apreciação 

dos embargos de declaração, equivocadamente, foi certificado o trânsito 

em julgado da decisão monocrática em 30.09.2019 e baixado os autos ao 

cartório de origem. Aduziu ainda que a disponibilização da decisão 

relacionada a apreciação do pedido de cumprimento de sentença 

protocolado pelo requerente em 27.11.2019, não foi efetivada, estando os 

autos conclusos desde 14.02.2020. Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pelo banco executado, tenho que seu pedido não 

merece acolhimento. Entendo que o banco executado deveria ter 

peticionado junto ao Juízo de 2º Grau, para informar o suposto erro 

sistêmico e requerer o que de direito. Não tendo feito, não há como em 

sede de Juízo de 1º Grau, ora juízo de origem, requerer cassação da 

certidão de trânsito em julgado. Com efeito, o trânsito em julgado 

certificado pela instância superior não cabendo ao executado tentar 

rediscutir a matéria no Juízo “a quo”. Ademais, da documentação acostada 

pelo banco executado, a fim de comprovar sua alegação, acostada no Id 

30921108, verifico que consta a juntada do pedido de execução de 

cumprimento de sentença da requerente, protocolado pela Defensoria, 

petição de Id 26572667. Assim, o banco executado comprova que teve 

acesso aos autos, tomando ciência de toda a tramitação, não havendo 

porque falar-se em nulidade dos atos. Desta forma, tenho que a matéria foi 

atingida pelos efeitos da coisa julgada e da preclusão. Neste sentido: J. 

Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada formal consiste na 

preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que impede qualquer 

reexame da sentença como ato processual, tornando-a imutável dentro do 

processo”. (Instituições de direito processual civil, 1960, v.5, p.41). Assim, 

indefiro o pedido do banco executado, contido na petição de Id 30921103. 

Nesse sentido, entendo que o banco tomou conhecimento dos 

andamentos do processo, inclusive da decisão que determinou sua 

intimação para o cumprimento espontâneo da sentença, decisão de Id 

30609385. Assim, aguarde a Secretaria o prazo para o cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, 

conforme determinado na decisão de Id 30609385, contados desta 

decisão. Após, certifique-se. Em seguida, intime-se a exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013102-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE REGINA PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013102-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Trata-se de ação de indenizatória c/c pedido liminar de suspensão dos 

descontos e revisão de contrato de empréstimo, movida por Glauce 

Regina Pacheco Correa em face de Banco BMG S/A. O feito foi 

sentenciado, Id 30802019, tendo o Juízo julgado parcialmente procedente 

o feito, mantendo e fixando os juros remuneratórios incidentes no contrato 

de cartão de crédito firmado entre as partes, no percentual de 4,80% ao 

mês. II – Insatisfeito, Banco BMG S/A apresentou na petição de Id 

31113534, Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 

30802019 alegando a existência de contradição pleiteando o acolhimento 

destes para suprir o ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo 

ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os 

embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa 

ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório”. (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na sentença proferida no Id 30802019. Em 

seus declaratórios questionou os honorários advocatícios arbitrados. 

Argumenta o embargante que os honorários advocatícios deverão ser 

fixados sobre o valor apurado no recálculo e não sobre o valor da causa, 

devendo ter como referência o proveito econômico obtido, que será 

apurado quando do recálculo. Apesar dos substanciosos argumentos do 

embargante, não vejo como acolher seu pedido. Compulsando os autos 

observo que pretende o embargante a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença embargada, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na referida sentença. Verifico assim que os embargos, em 

verdade, não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

específico e de forma objetiva que exijam reparos, constituindo meio 

inadequado para a obtenção de um novo julgamento da questão já 

analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste sentido: "PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformidade 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação segundo a 

qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação 

da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do 

valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 

1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 

25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais pátrios, neste exato 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
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R E E X A M E  D A  C O N T R O V É R S I A .  I M P O S S I B I L I D A D E. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a contradição apontada, de forma a vir justificar a modificação da 

sentença, ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. 

Reafirmo, a modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do 

recurso cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Aguarde-se o decurso do 

prazo, após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020771-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1020771-46.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Trata-se de ação de ação monitória, movida por Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro 

Verde MT em face de Renato Thomaz Correia Rodrigues. O feito foi 

sentenciado, Id 27955093, tendo o Juízo julgado parcialmente procedente 

a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e parcialmente 

procedente os embargos monitórios interpostos pelo requerido. Assim, 

revisou o Juízo o contrato abertura de limite de crédito em conta corrente – 

cheque especial firmado entre as partes, limitando os juros remuneratórios 

em 8,60% ao mês, mantendo as demais cláusulas do contrato, ao final, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial, determinando a 

apuração do débito e prosseguimento da ação executiva. II – Insatisfeito, 

Renato Thomaz Correia Rodrigues apresentou na petição de Id 31179137, 

Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 27955093 alegando 

a existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir o 

ponto omisso e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida no Id 27955093. Em seus declaratórios aduziu que o 

Juízo foi omisso quanto à capitalização de juros questionada, bem como, 

quanto a supostos descontos indevidos. No que tange à capitalização 

questionada, tenho que foi analisada no relatório da sentença, tendo por 

um lapso não constado do dispositivo. Assim, o erro material do Juízo 

deve ser sanado, fazendo constar no dispositivo a capitalização de juros 

questionada e devidamente analisada no texto da sentença. No tocante 

aos demais questionamentos do embargante, tenho que deve ser rejeitado 

seu pedido. Com efeito, apesar dos substanciosos argumentos do 

embargante, não vejo como acolher seu pedido. Compulsando os autos 

observo que pretende o embargante a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença embargada, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na referida sentença. Verifico assim que os embargos, em 

verdade, não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

específico e de forma objetiva que exijam reparos, constituindo meio 

inadequado para a obtenção de um novo julgamento da questão já 

analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste sentido: "PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformidade 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação segundo a 

qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação 

da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do 

valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 

1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 

25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais pátrios, neste exato 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

R E E X A M E  D A  C O N T R O V É R S I A .  I M P O S S I B I L I D A D E. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a omissão apontada, de forma a vir justificar a modificação da sentença, 

ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a 

modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do recurso 

cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios 

e acolho parcialmente os mesmos, apenas e tão somente para fazer 

constar a capitalização dos juros questionada pelo embargante em sua 

exordial e analisada no relatório da sentença, todavia, que não aportou no 

dispositivo. Assim, passa o dispositivo da sentença proferida no Id 

27955093, a constar o seguinte: DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente a pretensão formulada pelo requerente na 

ação monitória, e parcialmente procedente os embargos interpostos pelo 

requerido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado 

nos contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque 

especial, firmado entre as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. 

Limito os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes em 

8,60% ao mês. 2. Mantenho a capitalização na forma contratada. 3. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. Após a revisão do débito, 

desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do banco 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada 

um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do 

CPC. Custas processuais, “pro rata”. Todavia, em relação ao requerido a 

obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhe foram concedidos nesta sentença. A 
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liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Intimem-se. Aguarde-se o 

decurso do prazo, após, certifique-se. III – Recebo o recurso de apelação 

apresentado pelo banco, constante do Id 31442688, diante de sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. Após, subam os autos à egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002034-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLER MARTINELLI & DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - 721.540.986-49 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002034-24.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Devidamente intimado o executado para o pagamento do débito, decisão 

de ID 31241047, porém não pagou a dívida e nem ofereceu bens à 

penhora, trouxe ainda o exequente aos autos a certidão de trânsito em 

julgado junto ao ID 29372213, assim, CONVERTO o presente cumprimento 

de sentença provisório em definitivo. II – Fixo a multa de 10% (dez por 

cento), bem como fixo os honorários de Execução de Sentença de 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 

523, §1º, do CPC. III – Assim, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

CPC, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução. Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de ID’s 30997344 e 30997346 do exequente Martinelli & Dutra 

Advogados Associados, CNPJ 23.234.499/0001-05, e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de 

R$ 53.194,20 (cento e dez mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos) – já inclusos a multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 10% (dez por 

cento), ambos consoante artigo 523, §1º, do CPC (conforme item II desta 

decisão), atualizado até 03/04/2020 -, pelo não pagamento voluntário, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Itaú Unibanco S/A – CNPJ n. 60.701.190/0001-04, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central, com 

fundamento na Súmula n. 328 do STJ, in verbis: “Na execução contra 

instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as 

reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.” Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o 

executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 16 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031707-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI (EXEQUENTE)

KENIA DE OLIVEIRA E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031707-33.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. INCABÍVEL 

neste momento o pedido de expedição de alvará de ID 30928623, pois, no 

caso, se tratam de valores restritos por penhora online, e não houve 

decurso do prazo indicado na decisão de ID 30164397, conforme certidão 

de ID 31413563, podendo acarretar prejuízo às partes. Assim, embora o 

contido na certidão de ID 31455765, desnecessária a conclusão dos autos 

SEM o decurso do prazo. Aguarde-se na Secretaria o decurso de prazo 

da publicação da decisão de ID 30164397 para ambas as partes, para que 

somente após decorrido o indicado prazo, com a respectiva certidão, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032400-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME (EMBARGANTE)

JOAO BATISTA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032400-17.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Trata-se de ação de embargos à execução, movida por J. Batista da Silva 

Serviços e Comércio ME em face de Banco Bradesco S/A. O feito foi 

sentenciado, Id 29218085, tendo o Juízo julgado parcialmente procedente 

a pretensão formulada pela requerente, revisando a Cédula de crédito 

Bancário – Empréstimo Capital de Giro de nº 010.709.790, firmada entre as 

partes, que fundamenta a execução apensa e determinando o seguinte: a) 

Limito os juros remuneratórios incidentes na Cédula em 2,84% ao mês. b) 

Mantenho a capitalização diária contratada. c) Excluo os juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Mantenho as demais 

cláusulas do contrato. Ao final, condenou o banco ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), na forma da previsão contida no artigo 85, §2º 

do Código de Processo Civil. II – Insatisfeito, Banco Bradesco S/A 

apresentou na petição de Id 29598738, Embargos de Declaração da 
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sentença proferida no Id 29218085 alegando a existência de obscuridade 

pleiteando o acolhimento destes para suprir o ponto obscuro e aclarar a r. 

decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos 

em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório”. (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta obscuridade existente na sentença proferida no Id 

29218085. Compulsando os autos observo inicialmente que versa a ação 

inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa (Feito nº 

1010323-14.2018.8.11.0041). Em seus declaratórios aduziu o banco 

embargante que o Juízo não deveria ter acolhido os pedidos da 

embargante, ora embargada, no tocante à revisão das cláusulas que 

tratam dos juros remuneratórios, nem tão pouco dos encargos moratórios. 

Bem ainda, alegou que as verbas de sucumbência devem ser arcadas 

pela empresa embargada. Apesar dos substanciosos argumentos do 

embargante, não vejo como acolher seu pedido. Compulsando os autos 

observo que pretende o banco embargante a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença embargada, ressalto que é matéria já 

abordada e esgotada na referida sentença. Verifico assim que os 

embargos, em verdade, não apontam omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material específico e de forma objetiva que exijam reparos, 

constituindo meio inadequado para a obtenção de um novo julgamento da 

questão já analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes 

os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformidade com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação 

segundo a qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de 

prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, 

entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando 

ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à 

razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração 

rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais 

pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a omissão apontada, de forma a vir justificar a modificação da sentença, 

ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a 

modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do recurso 

cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios 

e rejeito os mesmos, mantendo inalterada a sentença. Intimem-se. 

Aguarde-se o decurso do prazo, após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055504-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASSE MARTINS DE MOURA (EXECUTADO)

FARMA POPULAR - COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055504-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FARMA POPULAR - COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA, 

WALASSE MARTINS DE MOURA Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando que a pandemia de COVID-19 não afeta somente a saúde 

dos contaminados, como também a economia como um todo, deixo de 

apreciar por ora o pedido de penhora online nas contas bancárias dos 

executados. Diante disso, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015808-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015808-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro novamente o pedido de Id 31140547, para bloqueio de circulação 

do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD (CIRETRAN), em razão 

de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de 

CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não 

há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal 

prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que 

alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, 

entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização 

do bem é o banco autor. II - Intime-se o requerente para que se manifeste 

e dê andamento ao feito, promovendo a citação do requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005155-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))
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ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005155-31.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Trata-se de ação de embargos à execução, movida por Transporte 

Rodoviário Fórmula Truck Ltda, Valdeci Rodrigues dos Santos e Maria 

Aparecida dos Santos em face de Banco do Brasil S/A. Tendo os 

embargantes na fase de especificação de provas, postulado pela 

produção de prova pericial, analisou o Juízo o pedido e na decisão de 

saneamento do processo, Id 29208114, rejeitou o pedido. Com efeito, 

entendeu o Juízo ser desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins 

de aferição da quantia cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas 

questionadas. Ademais, entendeu que primeiramente deve-se proceder a 

revisão do contrato, com indicação das cláusulas tidas como abusivas 

para só então, na fase de liquidação de sentença, apurar através de 

cálculos contábeis o débito devido. Uma vez que as cláusulas deverão ser 

examinadas na análise de mérito da sentença, para em sendo verificada 

abusiva, ser extirpada ou alterada. Insatisfeito, Transporte Rodoviário 

Fórmula Truck Ltda apresentou na petição de Id 29584539, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 29208114 alegando a existência 

de erro pleiteando o acolhimento destes para suprir o suposto erro do 

Juízo e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta obscuridade existente na sentença 

proferida no Id 29208114. Em seus declaratórios aduziu a empresa 

embargante que o Juízo não deveria ter rejeitado seu pedido de produção 

de prova pericial contábil, defendendo o princípio do devido processo 

legal, alegando que a prova pericial faz parte de sua defesa. Apesar dos 

substanciosos argumentos da embargante, não vejo como acolher seu 

pedido. Compulsando os autos observo que pretende a empresa 

embargante a reapreciação dos autos, conforme fundamento da decisão 

de saneamento embargada, ressalto que é matéria já abordada e esgotada 

na referida decisão. Verifico assim que os embargos, em verdade, não 

apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material específico e 

de forma objetiva que exijam reparos, constituindo meio inadequado para a 

obtenção de um novo julgamento da questão já analisada. Cito 

jurisprudência do e. STJ, neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 

535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformidade 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, razão pela qual é inteiramente aplicável a orientação segundo a 

qual não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de prestação 

jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente 

cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia 

posta. 2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação 

da penalidade prevista no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do 

valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 

1926 / RS, Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 

25/08/2004). Colaciono ainda julgado dos tribunais pátrios, neste exato 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

R E E X A M E  D A  C O N T R O V É R S I A .  I M P O S S I B I L I D A D E. 

PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas se 

prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo 

permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurado 

o erro apontado, de forma a vir justificar a modificação da decisão, ou a 

necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a modificação 

do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível, qual seja, 

através de agravo de instrumento. Com essas considerações, conheço 

dos embargos declaratórios e rejeito os mesmos, mantendo inalterada a 

sentença. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo, após, 

certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1049553-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGIDA FARES FARES (EMBARGANTE)

PATRICIA DE PAULA ALBERNAZ (EMBARGANTE)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EMBARGANTE)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049553-29.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Certifique a Secretaria quanto à tempestividade na apresentação dos 

presentes embargos. II – Intimem-se os embargantes para, no prazo de 10 

(dez) dias, trazerem aos autos, cópia da petição inicial, contestação e 

decisões mais relevantes do processo de nº 36004 -71.2016.811.0041 em 

trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá/MT, uma 

vez que após consulta junto ao sistema Apolo aferi que se trata de 

processo sigiloso, amparado por segredo de justiça. III – Intimem-se os 

embargantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

especificamente acerca da preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

Cooperativa embargante, sob alegação de ausência do valor dado à 

causa. IV – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cumpridas as 

determinações, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério 

de ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038825-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. BOSS MATTOZO - ME (EXECUTADO)

SIRLENE BOSS MATTOZO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 403 de 921



Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038825-26.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

manifestação dos executados de ID’s 30417410 a 30417424, determino a 

suspensão do feito, até a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Cabe às partes comprovarem nos autos a realização desta. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017872-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANO JOSE DE SANTANA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1017872-07.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Ao Id 31495134 o Banco requerente pleiteia pelo deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que se 

encontra sob regime especial de Falência, defendendo não ter condições 

de arcar com as custas judiciais que possam ser necessárias ao deslinde 

do processo. O pedido do requerente não merece prosperar. 

Compulsando os autos vejo que o Banco requerente não trouxe aos autos 

prova de que realmente não possui condições de arcar com as custas do 

processo que porventura sejam necessárias ao desenrolar do processo. 

Tendo trazido tão somente provas de que se encontra em regime de 

Falência. Bem ainda tenho que o processo não afetará o patrimônio do 

Banco. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL 

OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com 

obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto 

em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição 

de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo 

constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no 

conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A 

centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a 

condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O 

benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se 

comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua 

hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – REsp 1648861 / 

SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0011905-7, Relator(a) Ministra NANCY 

ANDRIGHI (1118), Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2017) (grifo 

nosso) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça 

gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da 

Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas 

instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são 

passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ – Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial nº 341016 SP 2013/0144911-2, data de 

publicação: 06/09/2013). (grifei). EMENTA: AGRAVO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTO CONSIGNADO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO. BANCO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

PLEITO DE AJG. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. Na hipótese, sendo a parte agravante pessoa jurídica, há 

necessidade de que junte autos documentos que possam corroborar a 

hipossuficiência. Os únicos documentos existentes nos autos dão conta 

de que o banco/agravante está em liquidação extrajudicial. Todavia, isso é 

insuficiente para a concessão do benefício, uma vez que não comprova, 

efetivamente, que a parte não dispõe de condição para arcar com as 

despesas do processo. Assim, não sendo demonstrado que o 

banco/agravante fizesse jus à assistência judiciária gratuita postulada e, a 

teor do disposto no artigo 511, caput, do CPC, não tendo o recorrente 

comprovado, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, 

configurada está a deserção. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(TJ/RS - Agravo Nº 70051545648, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 24/10/2012). (grifei). 

Deste modo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Banco 

requerente. 2. Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao 

final do processo, ante a alegação de impossibilidade momentânea do 

requerente de custear as despesas processuais, em vista dos 

documentos trazidos aos autos, garantindo-lhe, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. 3. Cite-se o devedor para pagamento 

do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 4. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 5. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005237-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005237-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Compulsando os autos verifico a informação do falecimento do 

executado Antônio Ribeiro da Silva, constante na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao ID 25712018. Diante disso, intime-se o exequente para 

regularizar a sucessão processual do executado Antônio Ribeiro da Silva, 

de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 

110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso 

de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte 

da parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, a parte executada deve 

ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 
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mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. Assim, 

cumpra-se, no prazo de 30 dias, com o acima determinado, tomando as 

providências necessárias no sentido de regularizar o polo passivo da 

demanda. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011814-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (REU)

MARELY LEBRE ROSA (REU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011814-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REU: 

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, MARELY LEBRE ROSA, 

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA Sentença Vistos etc. Banco do Brasil 

S/A pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

00.000.000/0001-91, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do Oeste Projetos Ambientais Ltda 

Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

70.520.317/0001-34, Marely Lebre Rosa, brasileira, casada, vendedora, 

inscrita no CPF sob nº 513.153.431-34, Marcus Rosa Jorge da Cunha, 

brasileiro, casado, vendedor, inscrito no CPF sob nº 620.972.611-91, 

todos devidamente qualificados e representados, com as alegações e 

fundamentos que seguem. Aduziu a instituição autora que em 24/08/2011, 

deferiu à primeira ré um crédito até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), referente ao Contrato para Descontos de Títulos – Clausulas 

Especiais n. 332.505.576, destinado ao desconto de títulos registrados em 

cobrança junto ao autor (financiador), provenientes das vendas ou 

serviços realizados pela ré (financiada). O referido contrato foi aditado, 

com alteração do valor contratado para montante de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). Que em contrapartida, a empresa ré se 

responsabilizou pela solvência dos devedores dos respectivos títulos, 

autorizando o autor a debitar em sua conta corrente os valores exigíveis, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, equivalente ao prazo de reembolso. 

No entanto, a obrigação não foi cumprida. Ressalte-se que diante da 

cláusula 12ª do contrato anexo, a operação 332.505.576 fora renovada 

automaticamente. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o 

autor credor da parte ré na quantia de R$ 502.319,71 (quinhentos e dois 

reais trezentos e dezenove mil e setenta e um reais). Diante de todas as 

tentativas de solução amigável, que restaram infrutíferas, não restou 

alternativa, senão intentar a presente ação monitória contra o demandado. 

Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão 

contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a 

constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se 

em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, 

eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 502.319,71 

(quinhentos e dois mil trezentos e dezenove reais e setenta e um 

centavos). Com a inicial acostou documentos. Pela decisão contida no ID 

14445922, determinou o Juízo a citação dos devedores para pagamento 

ou para opor embargos sob pena do documento do crédito que instrui o 

pedido converter-se em título executivo judicial. Devidamente citados por 

hora certa conforme certidão de ID 16580091, compareceram na petição 

de ID 16614080, apresentando embargos à monitória. Em sua defesa 

argumentou preliminarmente a ilegitimidade passiva de requerido Marcus 

Rosa Jorge da Cunha, alegou carência da ação ante ausência de 

documentos indispensáveis com incerteza da dívida, requerendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito, conforme determina o art. 

485, VI do Código de Processo Civil. Alegou ilegalidade das taxas de juros 

aplicadas pelo Banco, questionando cláusula do contrato, aduzindo a 

incidência de comissão de permanência cumulada com demais encargos 

moratórios. Ao final, pediu pela inversão do ônus da prova. Devidamente 

intimado, o Banco apresentou impugnação aos embargos monitórios, na 

petição de ID 18189066, rebatendo os argumentos da embargante. Pela 

decisão junto ao ID 23451830, determinou o Juízo a intimação dos 

requeridos/embargantes para manifestar acerca da impugnação aos 

embargos monitórios. Manifestação dos requeridos/embargantes na 

petição junto ao ID 24019944. Foi determinada a intimação das partes para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir. As partes 

pleitearam o julgamento antecipado da lide, ID’s 28035836 e 28341453. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Destaco que as questões postas em debate nos presentes 

embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir 

a dilação probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação monitória 

proposta por Banco do Brasil S/A em face de Oeste Projetos Ambientais 

Ltda Me, Marely Lebre Rosa, Marcus Rosa Jorge da Cunha, fundamentada 

no contrato firmado entre as partes, Contrato para Desconto de Títulos – 

Cláusulas Especiais nº 332.505.576, documento de ID’s 13012006, 

13012047 e 13012042. Aduziu a instituição autora que em 05/06/2015, 

deferiu à primeira ré um limite de um crédito no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), destinado ao desconto de títulos registrados em 

cobrança junto ao autor (financiador), provenientes das vendas ou 

serviços realizados pela ré (financiada). O referido contrato foi aditado, 

com alteração do valor contratado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais). Diante da inadimplência dos requeridos, postulou pela expedição de 

mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno 

direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no 

caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente 

propostos. Deu o valor à causa de R$ 502.319,71 (quinhentos e dois mil 

trezentos e dezenove reais e setenta e um centavos). Pela decisão 

contida no ID 14445922, determinou o Juízo a citação dos devedores para 

pagamento ou para opor embargos sob pena do documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. Devidamente 

citados por hora certa os requeridos conforme certidão de ID 16580103, 

compareceram na petição de ID 16614080, apresentando embargos à 

monitória. Antes de adentrar no mérito da demanda passo a apreciar as 

matérias arguidas em sede de preliminar. Das preliminares Da carência de 

ação Os requeridos equivocadamente sustentam carência de ação porque 

para o manejo da ação monitória torna-se imprescindível a demonstração 

de prova escrita na qual conste a existência de dívida certa, liquida e 

exigível. Equivocada estão os requeridos porque se o requerente tivesse 

a prova escrita certa, liquida e exigível, estaria com um título executivo na 

mão e não careceria de ingressar com ação monitória, mas ajuizaria a 

ação executiva. Ainda, vislumbro que o instituto da Ação Monitória 

prevista no artigo 700 do CPC preceitua que esta ação compete a quem 

pretender com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

pagamento de soma em dinheiro, demonstrável junto ao ID’s 13012006, 

13012047 e 13012042, de plano por prova documental o reconhecimento 

da existência do débito. Nesse sentido: “AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REQUISITOS 

ESSENCIAIS - TÍTULO HÁBIL - EXTINÇÃO - PERCENTUAL SOBRE 

PROVEITO ECONÔMICO. - Para a propositura da Ação Monitória basta a 

existência de prova escrita e literal da dívida, não se exigindo a liquidez e 

certeza do débito. O contrato de honorários advocatícios, ainda que não 

apresente valor certo da verba devida ao causídico, é documento hábil à 

instruir Ação Monitória, desde que contenha o percentual e a forma de 

incidência. O laudo de avaliação de bens utilizado para apuração da verba 

devida ao advogado se apresenta como documento indispensável à 

propositura da ação, porquanto indica a procedência do valor pleiteado na 

inicial. Não é vedado ao advogado contratar honorários proporcionais ao 

proveito econômico que advier para seu constituinte, sendo defeso ao juiz 

modificar o percentual contratado se não houve abusividade ou 

oneros idade.  Recurso não prov ido.  (TJMG, Processo 

105180711272200011 MG, Relator: Alberto Luiz Pacheco de Andrade, 

26/05/2009, p. 16/06/2009). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. BORDERÔ. DESNECESSIDADE DE 
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JUNTADA DAS DUPLICATAS SUBJACENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA.  PRELIMINARES AFASTADAS.  JUROS 

REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO 

PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A inicial encontra-se lastreada 

com contrato para descontos de títulos, denominado borderô, devidamente 

assinado pelas partes e por testemunhas, relatório dos títulos 

compensados, planilha de débito com a respectiva evolução da dívida e 

extrato de movimentação bancária, tornando-se desnecessária a juntada 

de todas as duplicatas que embasam a dívida, pois a ação monitória se 

trata de rito especial que não exige formalidade, mas início de prova 

acerca da dívida existente. 2. Não há falar em cerceamento de defesa, 

pelo indeferimento da produção de prova pericial e julgamento antecipado 

da lide, pois, caso entenda o devedor a existência de excesso de 

execução, compete a ele declarar de imediato o valor que entende devido, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 

525, § 4º, CPC). 3. Ante a impossibilidade de comprovar a taxa de juros 

remuneratórios contratada, por ausência de pactuação, aplica-se a taxa 

média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da 

mesma espécie (desconto de duplicatas), conf. a Súmula 530 do c. STJ. 4. 

Diante de previsão contratual, permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual (Súmula 539 do c. STJ). 4. Havendo 

cumulação, no período de inadimplência, da comissão de permanência com 

os juros de mora, afasta-se a incidência destes, conf. Súmula 472 do 

colendo STJ. 5. Majoram-se os honorários advocatícios, na seara 

recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância 

revisora. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, EM PARTE.(TJ-GO - APL: 

04423429620158090134, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data 

de Julgamento: 25/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

25/02/2019) (grifo nosso). Rejeito a preliminar de carência de ação. 

Ilegitimidade passiva O requerido Marcus Rosa Jorge da Cunha alegou em 

sede de preliminar sua ilegitimidade passiva na ação monitória, tendo em 

vista que não mais fazia parte como fiador da empresa e já havia realizado 

um termo aditivo de retificação do contrato sob n. 332.505.576 (ID 

13012006). No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que 

merece acolhimento. Do exame dos documentos acostados aos autos, 

verifica-se que houve a alteração do fiador com o termo aditivo de 

retificação do contrato, e concordância do próprio requerente, sendo o 

fiador requerido Marcos Rosa Jorge da Cunha, portanto, parte ilegítima 

para figurar no processo. Neste sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAÍDA DO SÓCIO ANTERIORMENTE 

AOS DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Correta a sentença que 

reconheceu a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da 

execução, uma vez que à época do débito aquele não mais fazia parte da 

empresa executada. 2 - Deve haver a condenação da exequente que, 

equivocadamente, redirecionou execução contra quem não mais figurava 

na sociedade quando do não-pagamento do tributo, porquanto necessitou 

o embargante, para se defender, ajuizar execução fiscal, contratando 

procurador para tanto. (TRF-4, Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL, Processo: 

2006.71.99.001792-3, UF: RS, Data da Decisão: 28/06/2006, Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA) Diante disso, acolho a preliminar acima para o 

efeito de julgar o requerido Marcus Rosa Jorge da Cunha parte ilegítima a 

figurar no polo passivo da presente demanda. Passo à análise do mérito 

da ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor No que tange 

ao pedido da empresa requerida, apresentado na defesa, relativo à 

inversão do ônus da prova, tenho que não merece guarida. Assim, indefiro 

o pedido de inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inciso VII do 

CDC, pois inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, no caso, tendo 

em vista ser o primeiro embargante, além de pessoa jurídica, exercente de 

atividade comercial e, conforme se extrai dos autos o empréstimo foi 

realizado para aplicar o dinheiro em sua atividade produtiva, não sendo 

considerada como consumidora final. A proposição ventilada encontra 

chancela no Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CUMULADO COM DANO MATERIAL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. NÃO 

CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DE SÚMULA/STJ. 1. "A 

aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou 

jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade 

negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma 

atividade de consumo intermediária." (REsp 541867/BA, Rel. Ministro 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS 

MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 

227). 2. Incidência do enunciado nº 83 de Súmula desta Corte Superior. 3. 

Recurso Especial a que se nega provimento. STJ - RECURSO ESPECIAL: 

REsp 603763 RS 2003/0191786-9). (Negrito) No entanto, mesmo não se 

tratando de consumidora final, é perfeitamente possível a revisão das 

cláusulas que entendem abusivas com base no art. 5º, inciso XXXV da 

CF, que dispõe a não exclusão da apreciação do Poder Judiciário de 

qualquer lesão ou ameaça a direito. E ainda, o Código Civil de 2002, em 

seu artigo 317, consagra o direito de revisão contratual, com base nas 

cláusulas gerais, princípio da função social e boa-fé contratual. Do mérito 

A monitória está fundamentada na Contrato para Descontos de Títulos – 

Cláusulas Especiais de nº 332.505.576, firmada entre as partes. 

Devidamente citados os requeridos conforme certidão de ID 16580091, 

compareceu na petição de ID 16614080, apresentando embargos à 

monitória. Verifico que a embargante postulou pela revisão de cláusula do 

contrato. Entretanto, entendo que a embargante não pode eximir-se de 

pagar um título, simplesmente alegando ilegalidades contratuais, não tendo, 

por outro lado, adotado outras providências necessárias no sentido de 

anular o título, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida. 

Apresentou com a inicial, os documentos necessários ao instituto da Ação 

Monitoria prevista no artigo 700 do CPC, o qual preceitua que esta ação 

compete a quem pretender com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, pagamento de soma em dinheiro ou para entrega de coisa 

fungível, demonstrável de plano por prova documental o reconhecimento 

da existência do débito. Da declaração genérica de cláusulas abusivas no 

contrato de empréstimo firmado entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 286 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível aos requeridos 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1] , vão indeferidos os pedidos genéricos. Da revisão 

de contrato Dos juros remuneratórios No que tange aos juros 

remuneratórios, tenho que não vige em nosso ordenamento a limitação 

legal dos juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano em relação 

às instituições financeiras, ante a omissão do Conselho Monetário 

Nacional no ponto (art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964) e a teor da Súmula 

Vinculante n. 7 do STF, segundo a qual a norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava 

a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à 

edição de lei complementar. Nada obstante o acima exposto é admitida a 

revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, 

desde que caracterizada a relação de consumo, como na espécie, e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as 

peculiaridades do julgamento em concreto (cf. REsp 1061530/RS, 2ª 

Seção, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009). Quanto ao Contrato 

não houve pactuação expressa referente à taxa de juros incidentes. No 

entanto, extrai-se dos documentos trazidos pelo requerente junto aos ID’s 

13012013, 13012019 e 13012055, os demonstrativos de débitos, 

demonstrando a incidência das taxas de juros. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO 

COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. 

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário 

depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa 

média do mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de 

permanência após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa 

média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, 

limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula 

n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece 

o interesse de agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 960.880 - RS (2007/0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03.12.2009). No contrato discutido, 

inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, e, 

nestes contratos, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a 

abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de 
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um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais. Assim, não há 

que se limitarem os juros remuneratórios referente ao Contrato para 

Descontos de Títulos – Cláusulas Especiais de nº 332.505.576, objeto da 

ação, e mantenho os juros remuneratórios. Dos encargos moratórios No 

que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, como 

pleiteia a requerente a nulidade da cláusula que estabelece comissão de 

permanência cumulada com outros encargos. Analisando o contrato junto 

ao ID 13012042 – pág. 08, visualiza-se a incidência de multa moratória de 

2% ao mês, juros de mora de 12% ao ano, cumulados com comissão de 

permanência. Em relação à cobrança da comissão de permanência, é 

pacífica e remansosa a jurisprudência, no sentido de que ela não pode ser 

cumulada com juros remuneratórios e/ou outros encargos moratórios. 

Nesse sentido: BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM 

JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS 

MORATÓRIOS E/OU MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - 

Admite-se a cobrança de comissão de permanência após a 

caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa 

contratual. - A interpretação da Súmula 294, STJ, indica que a comissão 

de permanência não está limitada à taxa contratada para os juros 

remuneratórios. - Nos contratos celebrados por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP nº 

1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização 

mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - Havendo 

reconhecimento da mora nas instâncias ordinárias e, não sendo esta 

afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de busca e 

apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido processo 

legal. Agravo no Recurso Especial não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 

917260 / GO, relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª turma, julgado em 

10/11/2009). Assim, extrai-se do contrato sub judice a cobrança da 

comissão de permanência cumulada com os juros moratórios e demais 

encargos de mora, devendo, por isso, ser excluída. Em consequência da 

exclusão da comissão de permanência, instituo como penalidades de 

mora, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% a.m. e 

ainda, a correção monetária pelo INPC. Da descaracterização da mora 

Compulsando os autos, afirmaram os requeridos a descaracterização da 

mora, pela incidência de encargos abusivos no contrato no período da 

normalidade contratual. Entretanto, improcedentes os pleitos dos 

requeridos acerca da revisão dos encargos incidentes no período da 

normalidade contratual. Conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, o reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual, tais como capitalização de juros indevida, 

descaracteriza a mora do devedor. Isto porque a dificuldade do 

pagamento é a própria causa do inadimplemento. Veja-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA IRREGULAR DE 

ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica 

jurisprudência desta col. Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é 

descaracterizada tão somente quando o caráter abusivo decorrer da 

cobrança dos chamados encargos do ‘período da normalidade’. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg 

no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, 

julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez não constatada qualquer 

abusividade na cobrança dos encargos no período da normalidade 

contratual, assim como não demonstrado eventual ônus excessivo, 

desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte do agente 

financeiro, não há falar em descaracterização da mora. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão formulada pelo requerente 

na ação monitória, e parcialmente procedente os embargos à monitória 

interpostos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial 

embasado no Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais de 

nº 332.505.576, documento de ID’s 13012047 e 13012042, firmada entre 

as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. Proceda-se à exclusão do 

requerido Marcus Rosa Jorge da Cunha do polo passivo da demanda, 

alterando o sistema; 2. Como não são abusivos os juros pactuados 

Contrato para Descontos de Títulos – Cláusulas Especiais de nº 

332.505.576), objeto da ação, mantenho os juros remuneratórios 

cobrados. 3. Excluo a comissão de permanência e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês (estes como contratados na cláusula 5) e, 

ainda, a correção monetária pelo INPC; 4. Após a revisão do débito, desde 

o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento 

no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

fulcro no § 2º do artigo 701, do Código de Processo Civil, converto o 

mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título 

executivo. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro 

I, Título III, Capítulo XI, do CPC. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Transitada em julgado, intime-se o exequente a 

providenciar a memória atualizada do débito, para prosseguimento na 

forma executiva. Proceda a secretaria às alterações necessárias. 

AT/Cuiabá, 23 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048007-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048007-36.2019.8.11.0041. Vistos etc. Edjalma da Costa e 

Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. Afirmou o 

requerente que é aposentado do Estado/SINFRA e que no ano de 2009 

adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com 

desconto na folha de pagamento. Que com o passar dos anos o 

requerente percebeu que os descontos mensais provenientes do 

empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e 

pior, estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica 

cartão de crédito. Que entrou em contato com o banco, pedindo que os 

descontos cessassem, informando que tais descontos estavam 

comprometendo muito a sua renda, fazendo inclusive que passasse por 

sérias necessidades financeiras. Que acionou o banco requerido junto ao 

Procon, tendo sido informado que havia recebido transferências bancárias 

– “saques”- que totalizavam o valor de R$ 10.392,00 (dez mil, trezentos e 

noventa e dois reais), e para amparar os descontos realizados 

diretamente do holerite, apresentou em sua resposta apenas a indicação 

de 11 transferência, que alega que tenha realizado. Que jamais contratou 

qualquer serviço de cartão de crédito do Requerido ou de outra instituição 

financeira, visto que possui o serviço de empréstimo consignado, e nunca 

solicitou qualquer cartão de crédito Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Defendeu a relação de consumo, a 

onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos danos morais 

sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o 
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requerido ao pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à causa o valor 

de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). A inicial veio instruída com 

documentos. Pela decisão contida no Id 25418338 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

26490468. Em sua defesa esclareceu que o autor firmou contrato, 

referente a empréstimo consignado em 30/04/2009, vinculado ao cartão de 

crédito plástico sob n° 5135.1084.1863.0390, o que originou a averbação 

da reserva de margem consignável. Defendeu a validade do contrato, a 

utilização do cartão de crédito, a autorização para desconto em folha de 

pagamento. Argumentou que a modalidade de contratação foi amplamente 

explicada, tratando-se de desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu 

que na forma contratada, existem cláusulas no contrato que estabelecem 

expressamente os descontos da parcela mínima no contracheque do 

autor. Argumentou que o autor realizou diversos saques, indicando os 

valores: R$ 1.266,53 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

três centavos); R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais); R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais); R$ 30,00 (trinta reais); R$ 200,00 (duzentos 

reais ); R$ 600,00 (seiscentos reais); R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais ); R$ 302,00 (trezentos e dois reais); 

e R$ 1.000,00 (mil reais). Que as quantias foram disponibilizadas na forma 

de transferência eletrônica direta – TED, direto na conta do autor. 

Defendeu a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos legalmente 

firmados, o exercício regular do direito, a inexistência de dano moral, a 

validade do contrato de cartão de crédito celebrado, pleiteando ao final 

pela improcedência total da ação. Acostou documentos, dentre eles 

planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, as faturas 

do cartão de crédito. Acostou cópia da Proposta de Adesão – Servidor 

Público – Autorização para desconto em folha de pagamento, constante 

do Id 26490475, bem como, cópia dos documentos pessoais do autor. 

Acostou ainda as faturas do cartão de crédito de titularidade do autor, de 

nº 5313.0815.3487.8027, constante dos Id 26490476 e Id 26490477. 

Devidamente intimado o requerente para manifestar-se acerca da 

contestação, compareceu na petição contida no Id 30455027, 

apresentando impugnação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida por Edjalma da Costa e 

Silva em face de Banco BMG S/A. Pretende o requerente com a presente 

ação declarar a nulidade do contrato firmado com o banco requerido, uma 

vez que acreditava ser de empréstimo consignado, tendo ao final 

ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese 

vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo 

Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 25418338 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, 

Id 26490468. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

presente ação. - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme já determinado pelo Juízo em decisão proferida no Id 25418338, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, verifico que as partes 

celebraram Contrato de Cartão de Crédito, consoante cópia acostada, 

Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para desconto em 

folha de pagamento, constante do Id 26490475, bem ainda, as faturas do 

cartão de crédito de titularidade do autor, de nº 5313.0815.3487.8027, 

constante dos Id 26490476 e Id 26490477. Destaco que trata-se a 

hipótese em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade 

cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal 

direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na 

fatura do cartão. Existindo previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

26490468. Em sua defesa esclareceu que o autor firmou contrato, 

referente a empréstimo consignado em 30/04/2009, vinculado ao cartão de 

crédito plástico sob n° 5135.1084.1863.0390, o que originou a averbação 

da reserva de margem consignável. Defendeu a validade do contrato, a 

utilização do cartão de crédito, a autorização para desconto em folha de 

pagamento. Argumentou que a modalidade de contratação foi amplamente 

explicada, tratando-se de desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu 

que na forma contratada, existem cláusulas no contrato que estabelecem 

expressamente os descontos da parcela mínima no contracheque do 

autor. Argumentou que o autor realizou diversos saques, indicando os 

valores: R$ 1.266,53 (mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

três centavos); R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais); R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais); R$ 30,00 (trinta reais); R$ 200,00 (duzentos 

reais ); R$ 600,00 (seiscentos reais); R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais ); R$ 302,00 (trezentos e dois reais); 

e R$ 1.000,00 (mil reais). Que as quantias foram disponibilizadas na forma 

de transferência eletrônica direta – TED, direto na conta do autor. Apesar 

de considerar que o requerente, na qualidade de servidor público, tinha ao 

seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em 

folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de 

crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, teoricamente, não 

haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de 

saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Todavia, apesar de 

evidente que a vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato 

de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui 

juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio 

de saque com cartão de crédito. Não se pode dizer, indene de dúvidas, 

que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na 

conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque 

sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do 

desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no 

caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em 

sua conta, via TED, como confessadamente o fez. Com efeito, verifico das 

faturas do cartão de crédito acostado que o autor além dos saques, 

realizava compras com o cartão de crédito. Portanto, ciente de que se 

tratava de cartão de crédito. Desta forma, tenho que não merece 

procedência o pedido do autor de conversão da modalidade do contrato 

de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em 

folha de pagamento, para servidor público. Todavia, acerca do pedido de 

revisão de contrato, tenho que merece acolhimento, portanto, passo a 

verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios. Dos juros 

remuneratórios É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, 

consoante cópias das faturas do cartão de crédito de nº 
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5313.0815.3487.8027, acostadas nos Id 26490476 e Id 26490477, que 

incidiram juros remuneratórios na média de 4,80% ao mês. De outro modo, 

cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela 

referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como 

paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação 

menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão de cartão 

de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato de Cartão 

de Crédito – cópia da Proposta de Adesão – Servidor Público – 

Autorização para desconto em folha de pagamento, constante do Id 

26490475. Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco 

requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros: 

média de 4,80% ao mês. Tenho que o valor incidente não é superior à 

média praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no 

contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da 

média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade. 

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de 

cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central 

referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida. Assim, 

mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, 

referente ao cartão de crédito de titularidade do autor, de nº 

5313.0815.3487.8027, faturas constantes do Id 26490476 e Id 26490477, 

em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, 

para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

junho/2009 (Id 26490477 - pág. 1) até os dias atuais. Da repetição de 

indébito Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de 

crédito de n. 5313.0815.3487.8027, faturas constantes do Id 26490476 e 

Id 26490477, a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja 

prova, nos autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por 

erro. Com efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das 

formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores 

pagos a maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das 

partes, injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, 

entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a 

matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança 

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do 

Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à 

cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência dos 

encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por 

conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Edjalma da Costa e Silva em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5313.0409.9621.4018, rejeito o pedido de 

conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público, uma vez que a autora tinha ciência de que se tratava de 

cartão de crédito, tanto que realizou diversas compras com o cartão, 

conforme se afere das faturas acostadas aos autos, faturas constantes 

do Id 26490476 e Id 26490477. No tocante ao pedido de revisão: Mantenho 

os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao 

cartão de crédito de titularidade da autora, no percentual de 4,80% ao 

mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os 

meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre junho/2009 

(Id 26490477 - pág. 1) até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual 

de juros remuneratórios do contrato, em 4,80% ao mês. Após a revisão do 

débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação 

de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo 

improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em 

relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na 

decisão de Id 25418338. Custas processuais, “pro rata”. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1057589-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057589-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA Sentença Vistos etc. Trata-se de ação 

Monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e 

Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO em face de Thiago Mamede Lima 

Pereira objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 13.143,16 

(treze mil cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos) 

representado pelo Contrato de Abertura de Crédito (proposta de adesão) 

sob n. 16025-3 com data de emissão em 22/02/2017 e Abertura de Crédito 

sob n. 323-6 (cheque especial) sob n. 1124-00656685, com data de 

emissão em 07/07/2016. Acostou junto a inicial os documentos 

necessários. Requereu a expedição do competente mandado monitório e, 

não havendo pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. O 

requerido foi citado junto ao ID 29330497, no entanto permaneceu inerte 

consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 31313029. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 701, parágrafo 2° do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor de R$ 13.143,16 (treze mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos), com a proposta de adesão 

sob n. 16025-3 atualizada até a data de 29/06/2018 e CCB n. 323-6 

atualizada até a data de 30/08/2018. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos 

do §2º do artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento 

do feito na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do 

CPC. Transitada em julgado, intime-se o exequente para prosseguimento 

na forma executiva, requerendo o cumprimento da sentença, na forma do 

artigo 524, instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, 

§2º e 523 do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007163-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER OLIVEIRA DA LUZ MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007163-78.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar contra 

Wender Oliveira da Luz Moraes, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

056.057.201-80, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido um 

instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças de n. 

0240330516, em 17/04/2017, no valor de R$ 25.759,41, para pagamento 

em 60 parcelas mensais de R$ 679,83, tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: marca FORD, modelo FIESTA ROCAM HATCH 

FLEX SE 1.0 8V FLEX 4P, ano de fabricação/modelo 2013/2014, cor 

PRATA, placa OPY 9700, chassi 9BFZF55AXE8018587, renavam 

538428422. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 17/09/2017, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 26.059,61 (vinte e seis mil, 

cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos). A inicial veio instruída 

com os documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda 

o pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 12368444 foi 

deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

regularmente apreendido e o requerido citado, conforme documentos de 

ID’s 13408681 e 28420944, respectivamente. O requerido apresentou 

contestação, tempestivamente (certidão de ID 29525411), junto aos ID’s 

28805823 a 28805829, de forma genérica, apenas pleiteando que o 

requerido, ao final, apresente os documentos acerca da venda 

extrajudicial do bem e nota fiscal. O requerente apresentou impugnação à 

contestação junto ao ID 30227480. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra Wender Oliveira 

da Luz Moraes, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto 

de garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de 

cláusula contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Não 

houve a fundamentada manifestação da parte requerida, apenas se 

manifestou pela realização de audiência de conciliação e que o requerente 

apresentasse a nota fiscal de venda extrajudicial do bem. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não há nos autos fundamentada peça de defesa nem de 

pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se o Contrato de Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida e Outras Avenças junto ao ID 12336548 e o instrumento de 

protesto de ID 12336548 – Pág. 12 demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes e a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena dos veículos objetos dos 

pedidos. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

débito. Pagamento ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que 

aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Após, intime-se o Banco para trazer aos 

autos o valor de venda do bem, com a respectiva cópia da nota fiscal. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A DO ESPIRITO SANTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035942-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: L A DO ESPIRITO SANTO - ME 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, pessoa 
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jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, 

com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra L 

A do Espirito Santo Me, brasileiro, inscrito no CNPJ sob n. 

20.081.878/0001-06, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 100433306, em 15/05/2017, no valor de R$ 33.410,00 

para pagamento em 36 parcelas de R$ 1.293,91, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FIAT, Modelo SIENA 

ATTRACTIV 1.4, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 2017/2018, Placa 

QBP-1675, Chassi 9BD19713HJ3334610, Renavam 01118264450. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir de 15/03/2019, ensejando com isso a retomada do 

veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão 

do bem gravado, além da citação do requerido para os termos da ação, 

segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares 

de prova, deu à causa o valor de R$ 19.216,11 (dezenove mil duzentos e 

dezesseis reais e onze centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos necessários, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o requerido 

constituído em mora. Em decisão proferida junto ao ID 23753386 foi 

deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido com terceiro (Simone Rosa Rodrigues de Almeida) junto ao ID 

23998978 e o requerido não foi citado, certidão de ID 16931746. Apesar 

de não ter sido formalmente citado, o requerido compareceu aos autos 

informando interesse em pagar a dívida, apresentando proposta de acordo 

e fazendo juntada de procuração, constante de ID’s 24201073 e 

24201074. O requerente compareceu aos autos informando o 

desinteresse no acordo apresentado, pleiteando ao final o julgamento da 

lide. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra L A do Espirito Santo Me, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que, apesar de 

comparecer espontaneamente aos autos, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, permaneceu inerte, apenas 

apresentou proposta de acordo, sendo assim declaro o requerido revel. 

Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre 

os quais a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos nenhuma 

peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se a Cédula de Crédito Bancário junto ao ID 22660337 e o 

instrumento de protesto de ID 22660338, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017022-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARUSIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017022-55.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Parusia Transportes e 

Logística Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 19.535.131/0001-00, estabelecida 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que a requerida 

integra um grupo/cota de consórcio n. 7916/369, administrado pelo 

requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o contrato 

com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca CITROEN, Modelo C4 PALLAS 20 GLM, Cor PRETA, 

Ano de Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa NPP 0333, Chassi 

8BCLDRFJ49G508076, Renavam 129021822. No entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

10/03/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 6.806,80 (seis mil, oitocentos e seis reais e oitenta centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, e também a notificação extrajudicial 

pela qual foi a requerida constituída em mora. Em decisão proferida junto 

ao ID 11966974 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos 

da ação. O bem foi apreendido ID 13365264 e a requerida devidamente 

citada, certidão de ID 28650363. Embora devidamente citada, a requerida 

permaneceu silente, consoante certidão de ID 31244414. Vieram-me os 

autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 

911/69, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra 

Parusia Transportes e Logística Ltda, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citada para os termos da presente ação, a requerida deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro a 

requerida revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de 

Bens Móveis (ID 7940277 – Pág. 9 a 14) e a notificação extrajudicial de ID 

11938905, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da 

requerida. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 24 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017906-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINALES BENTA PINTO DE GODOY BULHOES (REQUERENTE)
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D. I. G. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretaria do estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR E AUTOS: 

1017906-79.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Valores Retroativos a Concessão do Benefício de Pensão Por Morte 

ajuizada por Claudinales Benta Pinto de Godoy Bulhões, Dennyse Iris 

Godoy de Bulhões, menor impúbere, representada por sua genitora 

Claudinales Benta Pinto de Godoy Bulhões em face do Estado de Mato 

Grosso. Com a petição inicial, foram juntados diversos documentos e os 

autos vieram automaticamente conclusos para análise. A parte autora 

juntou aos autos, logo após a inicial, requerimento para que fosse extinto o 

presente feito sem julgamento do mérito, consoante art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil (Id. nº 31501158) É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente distribuída 

a esta Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. 

Desde já, anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se 

impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para 

cadastramento do feito é das próprias partes, através de seus patronos, 

sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e assuntos 

processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. 

Com efeito, dispõe a Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a 

qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: 

“Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que a presente ação é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato de que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos 

incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em 

razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente 

para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante 

dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de 

mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 166612 Nr: 16270-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, 

JURACY BRITO, JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB 

- OAB:PROC./MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR FARIA - 

OAB:27.469, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - OAB:14.499, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerido Francisco de Assis Rabelo Neto, diante do óbito e inexistência 

de bens significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo representante 

do Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as anotações 

necessár ias na distr ibuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 166612 Nr: 16270-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, 

JURACY BRITO, JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB 

- OAB:PROC./MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR FARIA - 

OAB:27.469, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - OAB:14.499, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.835, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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 Os requeridos foram notificados e apresentaram defesa preliminar, sendo 

que os autos estavam conclusos para análise e recebimento ou rejeição 

da inicial.

 Entretanto, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 206436 Nr: 19120-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL 

QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, PAULO 

CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.679/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OABMT 15714

 Vistos.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou às fls. 3,165, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 236798 Nr: 5922-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, CRISTIANO GUERINO 

VOLPATO, JURACY BRITO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - 

OAB:14.499, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação aos 

requeridos Luiz Eugênio de Godoy e Nivaldo de Araújo, diante do óbito e 

inexistência de bens significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo 

representante do Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação 

prosseguir em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as 

anotações necessárias na distribuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 236798 Nr: 5922-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, CRISTIANO GUERINO 

VOLPATO, JURACY BRITO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - 

OAB:14.499, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 4.529, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Os requeridos foram notificados e apresentaram defesa preliminar, sendo 

que os autos estavam conclusos para análise e recebimento ou rejeição 

da inicial.

 Entretanto, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 275005 Nr: 4408-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR 

JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.706, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Os requeridos já foram citados e apresentaram defesa, a exceção dos 

requerido José Geraldo Riva e Nivaldo de Araújo, que alegaram a nulidade 

da citação (fls. 1.522/1.523).

 Entretanto, com o comparecimento espontâneo do requerido José Riva e a 

concordância com os pedidos iniciais, não se faz necessária a reabertura 

de prazo para a contestação.

 Por outro lado, antes de dar continuidade ao trâmite regular do processo, 

é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do anexo que 

se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo requerido 

José Geraldo Riva, como forma de garantir o exercício do contraditório e 

da ampla defesa.

 Assim, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da Petição nº 

101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o anexo da 

colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

Ainda, em relação ao requerido Nivaldo de Araújo, é do conhecimento 

deste Juízo que nos autos da ação civil pública nº 9890-13.2007.811.0041 

(Cód. 289373), foi noticiado o óbito do requerido Nivaldo Araújo, razão 

pela qual, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, 

suspendo a tramitação do presente feito para que seja procedida a devida 

habilitação.

Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para que 

promova a citação do espolio, no prazo de sessenta (60) dias (art. 313, 

§2º, inciso I, CPC).

Certifique-se a Sra. Gestora se todas as exceções de suspeição opostas 

nestes autos já foram julgadas, bem como se os advogados estão 

devidamente habilitados no sistema Apolo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 275017 Nr: 4406-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, NASSER OKDE, JURACY 

BRITO, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR 

JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - 

OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, AMIR SAUL 

AMIDEN - OAB:20.927/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19.770/MT, GEORGE ANDRADE 

ALVES - OAB:250.016/SP, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:, JOÃO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR 

TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, 

LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - OAB:15.103/E, MUDROVITSCH 

ADVOGADOS - OAB:2037/12, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 3.736, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 A fase instrutória já foi iniciada e os autos aguardam o compartilhamento 

das provas produzidas na ação penal correlata, que tramita perante a 7ª 

Vara Criminal desta Capital.

 Entretanto, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 280156 Nr: 6046-55.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT, 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/O

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.384, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Os requeridos foram notificados e apresentaram aas respectivas 

defesas preliminares, estando os autos conclusos para analisar o 

recebimento da inicial.

 Entretanto, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287346 Nr: 8696-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, Mário Ribeiro de Sá - OAB:2521, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714

 (...) No caso dos autos, os requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino 

Pereira não trouxeram qualquer documento que comprovem sua 

hipossuficiência, nem sequer juntaram declaração de hipossuficiência, 

logo suas alegações de hipossuficiência sem a comprovação não presta 

para convencer quanto à necessidade de ser beneficiada com a 

gratuidade da justiça. (...). Assim, por verificar que os requeridos José 

Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira não fazem jus a usufruir da benesse 

assistencial da justiça gratuita, indefiro o pedido. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287346 Nr: 8696-75.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, Mário Ribeiro de Sá - OAB:2521, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15.714

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2792, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 O feito já foi saneado e as partes já manifestaram acerca da produção de 

provas.

 Entretanto, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287357 Nr: 8718-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, SILVAL DA CUNHA BARBOSA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, HERMINIO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, 

FELIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948, GEORGE ANDRADE ALVES 

- OAB:250016/SP, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, JEZREEL 

MARCELO SOARES EVANGELISTA - OAB:25039/O, JOÃO BOSCO 

RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, 

ROSSILENE BITENCOURT I. BARBOSA - OAB:5183/MT, VALBER MELO 

- OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 3.084, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 356709 Nr: 27212-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, JOEL QUIRINO PEREIRA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 Forme-se o 17º volume do feito.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 3.216, retificando os 
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termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0030775-14.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ANTENOR MOREIRA (REQUERENTE)

JOSE ALVES MOREIRA FILHO (REQUERENTE)

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (REQUERENTE)

BENEDITA MARIA MOREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE ELZA SIQUEIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0030775-14.2008.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação do inventariante, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se, nos termos do parecer ministerial de ID n. 

31043907. CUIABÁ, 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021729-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO SEGOVIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON JOSE CAMPOS CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1021729-32.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: SILVANA CONCEICAO SEGOVIA DE ALMEIDA EXECUTADO: 

MAILSON JOSE CAMPOS CUNHA Vistos etc. Defiro o pedido de id 

28477168. Proceda-se, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações, sobre a existência de veículo registrado em nome do 

executado. Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de 

bloqueio ou a indicação de inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja veículos em nome do executado, servirá como 

termo de penhora, os formulários de detalhamento: Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil; Intime-se a parte 

exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, a respeito da 

penhora ; Não havendo veículos, intime-se a parte exequente, para que, 

se manifeste, em 05 (cinco) dias; Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046445-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. B. (AUTOR(A))

D. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1046445-89.2019.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO INTIMAR a parte AUTORA, nos termos 

dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, 

devendo ser emitida guia pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, 

conforme procedimento a seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão 

de Guia de diligência. CUIABÁ, 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0023773-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. (REQUERENTE)

D. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. B. (REQUERIDO)

C. D. S. B. (REQUERIDO)

C. D. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA OAB - BA55852 (ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ PROCESSO n. 0023773-12.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) CURADORA: 

TEREZINHA PADILHA Endereço: RUA OIR CASTILHO, N 139,, JARDIM 

PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-230 CURATELADA: DAISE 

PADILHA BRANDAO Endereço: AVENIDA SENADOR METELO, sn, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 POLO PASSIVO: CARBIA BENEDITA 

BRANDAO CLEVERSON DA SILVA BRANDAO, Endereço: AV SENADOR 

METELO, 1881, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-005 e 

CLEBER DA SILVA BRANDAO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita SENTENÇA: (...) É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 
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portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Observa-se 

dos autos que, a questão em apreço se prolongou durante três anos, em 

face do conflito familiar existente com Carbia Benedita Brandão, filha da 

curatelanda. Neste momento, o processo se encontra apto para sentença, 

frente às provas produzidas, as quais são suficientes à formação da 

convicção deste juízo. A curatelanda, Daise Padilha Brandão, nasceu em 

03 de dezembro de 1936, conta hoje com oitenta e três anos, recebe uma 

significativa pensão mensalmente e possui bens imóveis. Ocorre que, 

conforme laudo médico apresentado, a curatelanda foi diagnosticada com 

“Mal de Alzheimer”, embora com pouco comprometimento funcional para 

atividades diárias, é diabética, hipertensa e apresenta quatro de 

depressão e ansiedade, o que a impede ao exercício dos atos da vida 

civil, notadamente de cunho patrimonial. Quando realizado o primeiro 

estudo social, no ano de 2016, a curatelanda relatou: “Em conversa com a 

interditada relatou que há mais de 01 ano vem sofrendo de pequenos 

esquecimentos que sua irmã Terezinha auxilia em resolver seus assuntos 

financeiros, “ela faz tudo pra mim, ajuda a resolver as coisas,” (sic). 

Menciona que não ficaria sem ajuda de sua irmã, que já pensou em mudar 

de casa, mas não mudou porque iria ficar longe da casa da irmã. Que 

consegue resolver algumas coisas, mas tem dificuldade de lembrar de 

algumas coisas. Que todos os dias a irmã a visita e sempre Iiga para ela. 

Que não confia em outras pessoas. Relata que tem 03 filhos, Carbia, 

Cleverson e Cleber. Que somente o filho Cleverson frequenta sua casa. 

Que pediu para o filho Cleverson sair de sua casa, porque a desrespeitou 

e que sua filha Carbia é muito ma, " ela roubou as minhas joias” (sic). A 

neta que vive em sua companhia disse que foi registrado o boletim de 

ocorrência sobre o fato. Que além dos 03 filhos, tem 01 filha de criação, 

Tamázia, ela sempre a visita e também da assistência nos finais de 

semana. Mencionou que a neta Barbara, filha mora em sua companhia 

desde dos 15 anos. Sobre a presente ação Sra. Deise afirma que a sua 

irmã Terezinha é a pessoa indicada a continuar como sua curadora”[1]. A 

curatelanda foi entrevista em Juízo, oportunidade em que relatou: “Eu 

estou bem. Eu acho que estou com 80 anos. Eu moro com uma neta, não 

me recordo o nome, acredito que seja Bárbara. Eu trabalhei a vida inteira 

como professora aposentei pelo Estado. Eu não sei quem recebe o meu 

dinheiro, alguém recebe e passa pra mim. Eu que pago as minhas contas. 

Eu pego o dinheiro da aposentadoria e deposito em outra conta. Eu tomo 

remédio somente de vez em quando. Eu não tenho nenhum problema de 

saúde, ando na rua sozinha, faço tudo sozinha, tenho 80 anos. Eu tive 

três filhos (...) Minha filha Cárbia pegou todas as minhas joias, levou tudo, 

eu tinha muita joia. Fiquei somente com uma pulseira. Quero todas de volta. 

Carbia é uma péssima filha, se fosse uma filha boa poderia deixar as joias 

com ela”. No ato, o nobre Defensor Público, curador especial nomeado, 

assim de manifestou: “no início da entrevista pensei que era o caso de 

adequar o procedimento para a Tomada de Decisão Apoiada, mas ao 

longo da fala da entrevista, percebi que os intervalos de lucidez são cada 

vez menores, o que sugere um avanço do diagnóstico feito às fls. 18, pelo 

geriatra, Dr. Eduardo Cardoso. Assim, salvo melhor juízo, é o caso de 

decretação da internação com a confirmação da curatela provisória em 

definitivo”. A fim de contribuir com a convicção deste juízo, foi realizado 

novo estudo, em 04 de maio de 2019, no qual a curatelanda afirmou que 

“outrora tinha memória imbatível e que na atual conjuntura esquece com 

facilidade onde coloca os objetos. (...) ama os filhos de forma igualitária, 

no quesito a sua irmã Terezinha possui afinidade e empatia deste sempre, 

a mesma sempre a auxiliou nas suas necessidades. “...Somos como unha 

e carne...”. Em conclusão ao estudo, as técnicas consignaram que: “(...) 

podemos salientar que se trata de um conflito familiar em relação as 

propriedades da senhora Daise. Apesar dos filhos serem profissionais 

Iiberais e receberem uma renda significativa para viver com qualidade de 

vida equivalente, os irmãos disputam o gerenciamento o rendimento e o 

patrimônio da genitora. De acordo com a idosa, esta ama e aprecia os 

filhos de forma igualitária. No momento da entrevista percebemos que a 

mesma recordou os fatos passados, às vezes, falou das situações do 

presente sem muitos detalhes. Percebeu-se claramente que existem 

fragmentos de pensamentos não lembrados e que são substituídos por 

assuntos de maior domínio” (...) Notamos também que a senhora Terezinha 

está inteirada das necessidades da idosa, e com o auxílio da Bárbara 

parece que os cuidados estão sendo prestados adequadamente”. Nova 

audiência foi realizada, em 30 de outubro de 2019, oportunidade em que 

os filhos, Cleverson e Cleber e a curadora explanaram sobre o avanço 

patrimonial experimentado pela curatelanda, desde que a curatela foi 

assumida, já que à época existiam vários empréstimos consignados em 

sua conta, e, atualmente, existem com aproximadamente R$ 365.000,00 

(trezentos e sessenta e cinco mil reais) em sua conta poupança. Não 

resta dúvida quanto à necessidade da curatela neste momento da vida da 

curatelanda, notadamente quanto às questões patrimoniais e práticas do 

dia-a-dia, pois os lapsos de memória interferem em sua capacidade de, 

por si só, praticar os atos da vida civil, além de a colocar em situação 

vulnerável quanto à possível dilapidação patrimonial. De igual sorte, a 

curatela de Daise está sendo bem exercida por sua irmã, Terezinha 

Padinha, com quem possui afinidades e sente segurança. Os conflitos 

alimentados ao longo da vida entre a curatelanda e a filha, Carbia, não 

recomendam que a curatela seja exercida pela filha, pelo contrário. Neste 

caso, seria imposta uma condição não querida pela idosa e, nessa altura 

de sua vida, em nada recomendável, já que atingiria sobremaneira o seu 

bem estar. A curadora nomeada demonstrou estar apta ao exercício do 

encargo. Tem cuidado com esmero da curatelanda, que é acompanhada 

pela curadora, pela neta, pela empregada doméstica e, ainda, por uma 

senhora que pernoita em sua residência, para lhe fazer companhia. De 

igual forma, suas finanças vem sendo bem administradas, tanto que hoje a 

curatelanda já conta com considerável poupança, ao contrário de outrora 

quando tinha seus rendimentos desviados para o pagamento de 

empréstimos consignados. É importante que não haja impedimento quanto 

ao convívio da curatelanda e a filha Carbia, todavia, nestes momentos a 

filha deve primar por conversas amenas, sem cobranças patrimoniais 

diretas à genitora, visando garantir-lhe o bem estar emocional, tão importe 

à todos nós, mas com peso redobrado na velhice, que se encarrega de 

seus próprios e naturais fardos. Observando que o desvio das jóias, vem 

sendo tratado na esfera criminal, desnecessária qualquer medida de 

apuração, no momento atual e por esta ação. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Daise Padilha Brandão, nomeando, como sua curadora 

Terezinha Padilha, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para 

que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 

21 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, TATIANE BEZERRA BONA, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019065-02.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, P/ INVENTARIANTE 

PAULO FENRNANDO PRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA OAB - MT11456-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0019065-02.2005.8.11.0041. 

EXEQUENTE: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI EXECUTADO: ESPOLIO DE 

PAULO ALCIDES PRATES DA FONSECA, P/ INVENTARIANTE PAULO 

FENRNANDO PRA Vistos etc. Intime-se o inventariante, por meio de seu 

culto advogado, para que, comprove o pagamento do valor devido, 

conforme planilha acostada no id.30019888, em 15 (quinze) dias 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006263-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA RODRIGUES PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1006263-95.2018.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 234 da 

Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, procedo à 

intimação da parte autora, por meio do seu patrono, da Sessão de 

mediação designada para o dia 04/06/2020, às 8:30h na CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá/MT, localizada no 

Fórum da Capital de Mato Grosso. CUIABÁ, 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038138-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

AFONSO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCILENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARCIANI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

WELITO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do 

artigo 234 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que 

realize a impressão do Ofício expedido nos autos, visando efetivar o 

protocolo destes junto à devida instituição, com a manifestação nos autos 

da devida impressão e posterior comprovação do protocolo, no prazo de 

05 (cinco) dias. Tal medida se faz necessária, para tentarmos dar 

agilidade no envio dessas correspondências que deixarão de ser 

enviadas pelo Setor de Expedientes do Fórum, ante a edição da 

Portaria-Conjunta nº 249, do TJMT, que decretou o fechamento das portas 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 

20.03 a 30/04/2020. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1054725-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO MARQUES MENDONCA (REQUERENTE)

MARIA REGINA CASSIANO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA FERREIRA ROSSINI OAB - SP230327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054725-49.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SELMO MARQUES MENDONCA e MARIA REGINA 

CASSIANO MENDONCA Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de 

Divórcio, proposta por Selmo Marques Mendonça e Maria Regina Cassiano 

Mendonça, devidamente qualificados. Foi determinada a emenda da inicial, 

para juntada de documentos essenciais, sob pena de indeferimento, 

entretanto, embora intimada, a parte autora deixou decorrer in albis o 

prazo fixado, conforme certificado no id. 30715205. Diante do exposto, 

INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com 

fundamento nos art. 485, I, c/c o art. 330, I, ambos do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 16 de abril de 

2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0017951-57.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER TAQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ALESSANDRO TAQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIBAMAR CUNHA OAB - MT12682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAO AROLDO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRAZO: 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. SERGIO VALERIO 

NÚMERO PROCESSO: 0017951-57.2007.8.11.0041 ESPÉCIE: INVENTÁRIO 

AUTORA: ELZA DOS SANTOS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE para em 05 

(cinco) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao fim do prazo do edital, 
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dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Fica 

advertido que a ausência de providências no prazo acima indicado 

ensejará na extinção da ação. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Assinado 

Eletronicamente Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010126-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de Partilha 

de Bens c/c Guarda Compartilhada e Regulamentação de visitas, proposta 

por Arildo Fernandes da Silva em face de Silvanete Janaina Santana da 

Silva. Verifico que com relação ao pedido de gratuidade processual, não 

consta nos autos a declaração de hipossuficiência do autor, e não 

demonstrou seus rendimentos mensais, para justificar a necessidade de 

tal benefício. Sendo assim, emende a inicial, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, para que, comprove que faz jus ao benefício da 

justiça gratuita, ou pague as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010350-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. K. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY MIRANDA JAC DE JESUS OAB - MT22556/O (ADVOGADO(A))

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. F. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1010350-26.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Regulamentação do Direito de Convivência, Guarda e Alimentos 

proposta por Luana Soledade Kadweu de Sá em face de Emanuel de 

Figueiredo Calmon. Considerando a relação de parentesco entre o infante 

e o requerido, conforme atesta a certidão de nascimento, defiro os 

alimentos provisórios a filha Emmanuely de Sá Calmon, que arbitro, por 

ora, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre 

férias e 13º salário, quando houver. Fixo em um montante inferior ao 

solicitado, por não haver nos autos a menção da profissão do requerido e 

seus prováveis rendimentos, bem como que não foram detalhadas as 

despesas mensais da infante. O valor dos alimentos deverá ser 

depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada 

pela parte autora, qual seja, agência 4043-6, conta poupança n° 21.385-3, 

variação 51, Banco do Brasil, CPF. : 433.196.078-12. O trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em momento 

oportuno, após exaurimento da cognição. Não se pode olvidar, ainda, que 

pelo princípio da integral proteção às crianças (art. 1º, ECA), é necessário 

que se assegure ao genitor e aos filhos que possam ter contato e 

convivência. Assim, considerando o requerimento da parte autora, 

regulamento, em caráter provisório, o direito de visitas ao requerido, em 

finais de semana alternados, com início às 08h00min do sábado e término 

às 20h00min do domingo, devendo o genitor buscar e devolver a criança 

na casa da genitora. Em audiência de conciliação, havendo acordo, serão 

estabelecidos mais detalhadamente os dias de convivência; se não houver 

acordo, por ocasião da sentença essa questão deverá ser apreciada. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01 de julho de 2020, às 

14h30min, oportunidade em que as partes deverão comprovar seu estado 

civil, trazendo certidão de nascimento ou casamento atualizada. Se não 

houver acordo, a parte requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012326-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. A. (REQUERIDO)

R. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. F. S. A. (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1012326-68.2020.811.0041 Vistos. Trata-se de Ação de Regulamentação 

de Guarda, proposta por Luiz Rodrigues de Magalhães, em face de 

Rayanny Regina Souza e Erickelme Jesus Albernaz, buscando regularizar 

a guarda de Enzo Fernandes Souza Albernaz. Compulsando os autos, 

verifico que na certidão de nascimento acostada no id. 30324656, não 

consta como avô materno do infante o autor, nem ao menos como pai da 

requerida de acordo com o documento de id. 30324658. Por esta razão, 

intime-se o autor para que esclareça a situação, tendo em vista que não 

restou comprovada a alegação do autor na exordial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, e extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003763-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003763-85.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JOANE MARCIO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ANDREIA MIRANDA RODRIGUES Vistos. Defiro 

o requerimento de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação Revisional de 

Guarda, proposta por Joane Marcio Cardoso dos Santos em face de 

Andreia Miranda Rodrigues. Cumpre salientar que para buscar a revisão 

de uma obrigação, em primeiro lugar é necessário demonstrar a existência 

dessa obrigação. E não consta dos autos a sentença que regulamentou a 

guarda. Sendo assim, intime-se o autor, para emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, anexando aos autos sentença transitada em julgado 
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que regulamentou a guarda, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Cite-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010259-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE OAB - MT27128/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. (REQUERIDO)

E. R. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. F. D. L. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010259-33.2020.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA RIBEIRAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: CAROLINA SOARES DA SILVA, EDSON RIBEIRO DE 

ARRUDA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação 

de Guarda, aforada por Patricia Ribeiro de Arruda, em face de Carolina 

Soares da Silva e Edson Ribeiro de Arruda, objetivando a guarda da 

infante Clarisse Soares de Arruda. Observo que a ação foi proposta na 

forma litigiosa, contudo, ao analisar os fatos narrados, aparentemente 

existe um consenso entre as partes. Sendo assim, se porventura, houver 

acordo entre as partes, a ação poderá, mediante requerimento conjunto, 

ser alterada para a forma consensual, desde que os requeridos também 

estejam representados por advogado. De pronto, digo que firmar simples 

declaração unilateral não é a forma correta de alguém manifestar 

concordância em juízo, não atendendo ao princípio do devido processo 

legal. Portanto, intime-se a requerente, para prestar tal esclarecimento, e 

se for o caso, sanar as irregularidades para a continuidade na forma 

consensual, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1012269-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELA APARECIDA ZUCHELLO OAB - 720.811.041-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012269-50.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: GRAZIELA APARECIDA 

ZUCHELLO EXECUTADO: SAMUEL ALVES Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Rayane Zuchello Alves e Felipe 

Zuchello Alves, representados por Graziela Aparecida Zuchello em face 

de Samuel Alves. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo 

Civil, cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. Outrossim, fica 

condicionado o deferimento da justiça gratuita, a juntada de declaração de 

hipossuficiência. Sem prejuízo, intime-se o douto advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos, declaração de hipossuficiência 

da representante dos infantes. Expeça-se carta precatória. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1012269-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELA APARECIDA ZUCHELLO OAB - 720.811.041-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012269-50.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: GRAZIELA APARECIDA 

ZUCHELLO EXECUTADO: SAMUEL ALVES Vistos. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposto por Rayane Zuchello Alves e Felipe 

Zuchello Alves, representados por Graziela Aparecida Zuchello em face 

de Samuel Alves. Nos termos do art. 523 do novo Código de Processo 

Civil, cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento (CPC, art. 523, § 1º). Em caso de 

pagamento parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o valor 

remanescente da dívida (CPC, art. 523, § 2º). Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. Outrossim, fica 

condicionado o deferimento da justiça gratuita, a juntada de declaração de 

hipossuficiência. Sem prejuízo, intime-se o douto advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos, declaração de hipossuficiência 

da representante dos infantes. Expeça-se carta precatória. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011926-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. G. (REQUERENTE)

O. F. G. (REQUERENTE)

V. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Oscar Felipe Gonçalves e Maria Beatriz 

Gonçalves representados por sua genitora Viviane Gonçalves da Silva 

Costa em face de Adilson Gonçalves da Costa. Verifico que a exequente 

busca o recebimento de verbas inadimplidas, pelos ritos dos artigos 523 

(expropriatório) e 528 (prisão) do Código de Processo Civil, 

cumulativamente. Entretanto, o art. 780 do mesmo estatuto processual 

veda essa cumulação, quando se tratar de ritos diferentes, como é o 

caso; aliás, os ritos são inclusive incompatíveis. Registra-se, ainda, que o 

rito do art. 528, do CPC, encontra-se limitado, nos termos do parágrafo 7º, 

do mesmo artigo. Portanto, intime-se a parte exequente para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo se pretende que a presente 

demanda corra pelo rito do artigo 528, do Código de Processo Civil 

(prisão), com a limitação mencionada; ou se deseja que seja processada 

pelo rito do artigo 523 (expropriatório), tendo em vista que ao que tudo 

indica, há várias parcelas que não se enquadrariam no rito da prisão. Em 

qualquer uma das situações, deverá trazer aos autos a planilha atualizada 

e adequada ao rito escolhido. A escolha de qualquer dos ritos, não impede 

que a parte credora intente ação de execução com vistas ao recebimento 

dos meses que eventualmente não forem abarcados na presente ação. 

Ainda, verifico que com relação ao pedido de gratuidade processual, não 

consta nos autos a declaração de hipossuficiência da autora, devendo 

acostar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a inicial não for 

emendada, no prazo acima, a inicial será indeferida, nos termos do art. 

321, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011926-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. G. (REQUERENTE)

O. F. G. (REQUERENTE)
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V. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Oscar Felipe Gonçalves e Maria Beatriz 

Gonçalves representados por sua genitora Viviane Gonçalves da Silva 

Costa em face de Adilson Gonçalves da Costa. Verifico que a exequente 

busca o recebimento de verbas inadimplidas, pelos ritos dos artigos 523 

(expropriatório) e 528 (prisão) do Código de Processo Civil, 

cumulativamente. Entretanto, o art. 780 do mesmo estatuto processual 

veda essa cumulação, quando se tratar de ritos diferentes, como é o 

caso; aliás, os ritos são inclusive incompatíveis. Registra-se, ainda, que o 

rito do art. 528, do CPC, encontra-se limitado, nos termos do parágrafo 7º, 

do mesmo artigo. Portanto, intime-se a parte exequente para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo se pretende que a presente 

demanda corra pelo rito do artigo 528, do Código de Processo Civil 

(prisão), com a limitação mencionada; ou se deseja que seja processada 

pelo rito do artigo 523 (expropriatório), tendo em vista que ao que tudo 

indica, há várias parcelas que não se enquadrariam no rito da prisão. Em 

qualquer uma das situações, deverá trazer aos autos a planilha atualizada 

e adequada ao rito escolhido. A escolha de qualquer dos ritos, não impede 

que a parte credora intente ação de execução com vistas ao recebimento 

dos meses que eventualmente não forem abarcados na presente ação. 

Ainda, verifico que com relação ao pedido de gratuidade processual, não 

consta nos autos a declaração de hipossuficiência da autora, devendo 

acostar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a inicial não for 

emendada, no prazo acima, a inicial será indeferida, nos termos do art. 

321, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011926-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. G. (REQUERENTE)

O. F. G. (REQUERENTE)

V. G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença, proposto por Oscar Felipe Gonçalves e Maria Beatriz 

Gonçalves representados por sua genitora Viviane Gonçalves da Silva 

Costa em face de Adilson Gonçalves da Costa. Verifico que a exequente 

busca o recebimento de verbas inadimplidas, pelos ritos dos artigos 523 

(expropriatório) e 528 (prisão) do Código de Processo Civil, 

cumulativamente. Entretanto, o art. 780 do mesmo estatuto processual 

veda essa cumulação, quando se tratar de ritos diferentes, como é o 

caso; aliás, os ritos são inclusive incompatíveis. Registra-se, ainda, que o 

rito do art. 528, do CPC, encontra-se limitado, nos termos do parágrafo 7º, 

do mesmo artigo. Portanto, intime-se a parte exequente para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo se pretende que a presente 

demanda corra pelo rito do artigo 528, do Código de Processo Civil 

(prisão), com a limitação mencionada; ou se deseja que seja processada 

pelo rito do artigo 523 (expropriatório), tendo em vista que ao que tudo 

indica, há várias parcelas que não se enquadrariam no rito da prisão. Em 

qualquer uma das situações, deverá trazer aos autos a planilha atualizada 

e adequada ao rito escolhido. A escolha de qualquer dos ritos, não impede 

que a parte credora intente ação de execução com vistas ao recebimento 

dos meses que eventualmente não forem abarcados na presente ação. 

Ainda, verifico que com relação ao pedido de gratuidade processual, não 

consta nos autos a declaração de hipossuficiência da autora, devendo 

acostar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a inicial não for 

emendada, no prazo acima, a inicial será indeferida, nos termos do art. 

321, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007700-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007700-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): PAULA REGINA PEIXOTO REU: 

CATARINA GREGORIA PEIXOTO Vistos. Paula Regina Peixoto e Catarina 

Gregoria Peixoto aforaram Ação Revisional de Alimentos Consensual, pela 

qual pretendem a majoração dos alimentos e a homologação do acordo – 

Id. 29482800. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes no documento acostado sob o id. 29482800, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício para desconto em folha. Desnecessária a 

intimação do Ministério Público, ante a ausência de interesse de incapaz. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009771-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. O. A. (REQUERENTE)

R. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO PAGOTTO REIS OAB - MT19573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1009771-78.2020.8.11.0041 Vistos. Ariane de Oliveira Araújo Leite e 

Renato Leite dos Santos aforaram Ação de Divórcio Consensual, pela qual 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do acordo. É 

o relatório. D E C I D O. Cuida-se de pedido de divórcio consensual, para o 

qual, já não é necessário o decurso de qualquer prazo, seja de separação 

de fato, seja de separação judicial, sendo apenas observados os 

requisitos legais do artigo 731 do Código de Processo Civil, de forma que é 

imperioso acolher o pedido dos requerentes. A certidão de casamento 

encontra-se acostada aos autos. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Ariane de Oliveira Araújo. Portanto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por 

fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Sem custas, porque defiro o requerimento de 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. P. I. C. Cuiabá, 

25 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034740-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. O. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. D. S. O. (RECONVINDO)

D. L. D. S. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034740-94.2019.8.11.0041. RECONVINTE: ITER SAMPAIO DE OLIVEIRA 

RECONVINDO: K. C. D. S. O., DENICELEY LUZIA DA SILVA Vistos. 

Considerando o disposto na certidão com id. 30293792, intime-se 

pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção por abandono processual. Se a carta de intimação não for 

recebida no endereço informado no processo, publique-se edital, nos 

mesmos termos. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034740-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. O. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. D. S. O. (RECONVINDO)

D. L. D. S. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034740-94.2019.8.11.0041. RECONVINTE: ITER SAMPAIO DE OLIVEIRA 

RECONVINDO: K. C. D. S. O., DENICELEY LUZIA DA SILVA Vistos. 

Considerando o disposto na certidão com id. 30293792, intime-se 

pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção por abandono processual. Se a carta de intimação não for 

recebida no endereço informado no processo, publique-se edital, nos 

mesmos termos. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1044205-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

EDVIRGES SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO LIMA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1044205-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDVIRGES SANTANA DA 

COSTA, REJANE SANTANA DA COSTA REQUERIDO: MAXIMO LIMA 

COSTA Vistos. Intime-se a inventariante, pessoalmente, para que, emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da decisão do 

id.17963611, sob pena d extinção. Ultrapassado o prazo assinalado sem 

providências, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014976-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. O. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHEYLA PAMELLA OLIVEIRA OAB - 026.673.891-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014976-59.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: E. G. O. F. REPRESENTANTE: CHEYLA PAMELLA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ALEXANDRE DE CAMPOS FERNANDES Vistos. Cuida-se de 

ação em que a parte autora pediu a homologação da desistência da ação 

(id. 27958112). É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação constante do id. 27958112 e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025545-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TARGINO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025545-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. A. N. T. INVENTARIADO: MARIO TARGINO DA SILVA 

Vistos. Tendo em vista que o prazo requerido junto ao id. 18766986 

decorreu em cartório, intime-se a parte autora para colacionar aos autos 

os documentos requeridos na decisão exarada junto ao id. 16345150, no 

prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo, sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037907-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY CRISTY PEREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Vistos. O requerimento constante do id. 24445770, já foi deferido em 

decisão anterior (id. 19120809). Portanto expeça-se o necessário. 

Outrossim, defiro o pedido do id. 24448005, pelo que determino que se 

requisitem as informações pretendidas pela parte exequente, diretamente 

pelo sistema RENAJUD. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1039676-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1039676-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MANOEL VICENTE DA COSTA 

REQUERIDO: MERIAN DA SILVA PIVANTE Vistos. Manoel Vicente da Costa 

propôs Ação de Divórcio Litigioso em face de Merian da Silva Pivante 

Costa aduzindo que contraíram núpcias em 13 de outubro de 2016, sob o 

regime de Comunhão Parcial de Bens, e encontram-se separados de fato 

desde 10 de julho de 2018, e o requerente não tem qualquer intenção de 

voltar a conviver como marido e mulher, sendo impossível haver uma 

reconciliação. Afirma ainda que não tiveram filhos, nem adquiriram 

patrimônio a partilhar, e que os bens de uso pessoal já foram partilhados. 

Na decisão inicial (id. 17289259) foi designada audiência de conciliação e 

determinada a citação da requerida, cujo termo está acostado em id. 

18822363. O mandado de citação (id. 2032462) foi devidamente recebido 

e assinado pela requerida Sra. Merian da Silva Pivante. Não consta que ela 

tenha apresentado contestação à ação. Por fim o autor requereu o 

julgamento antecipado da lide (id. 21707110). É o relatório. D E C I D O. 

Inicialmente, decreto a revelia da demandada (art. 344, do CPC). Extrai-se 

dos autos que a matéria de fundo aqui discutida limita-se ao pedido da 

decretação do divórcio, já que o requerente afirma que não tiveram filhos 

e nem bens objeto de partilha. Com a alteração da Constituição da 

República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais 

o requisito temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, nada 

poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a 

discordância do outro, uma vez que se trata de direito potestativo, que 

pode ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 422 de 921



que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo 

interesse de menores, nem bens a partilhar, não há falar em citação, 

porque a parte ré não tem sequer como oferecer resistência ao pedido de 

divórcio. Se ela eventualmente pretender discutir outras questões, poderá 

propor ação específica, sem qualquer prejuízo. Ante o exposto, e não 

intervindo o Ministério Público por ausência de interesse público ou de 

incapaz, julgo procedente o pedido para, por meio do divórcio, 

desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a requerida, com cópia da 

petição inicial e também desta sentença, para conhecimento. A requerida 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Merian da Silva Pivante. 

Transitada em julgado, para o requerente, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Sem custas. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 25 de março de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1032698-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032698-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERICK VINICIUS BRITO 

FACHINETO REQUERIDO: LEETYCIA LAYELLY BATISTA Visto. Trata-se de 

Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Pedido 

de Dissolução da União Estável em que as partes informaram que se 

compuseram, apresentando os termos do acordo para a homologação 

judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 25049246; porém, 

cientes de que deveriam apresentar os documentos na ocasião 

mencionados, sob pena de a questão restringir-se à guarda, direito de 

convivência e alimentos. É o breve relatório. D E C I D O. Primeiramente, 

registro que ambas as partes saíram da audiência bem cientes de que 

deveriam comprovar a ausência de impedimento para o reconhecimento da 

união estável, ou seja, apresentar a certidão de nascimento ou de 

casamento, e, caso alguma delas fosse casada, também declinar o nome 

e endereço do cônjuge, ainda que separado de fato, para ser citado, 

considerando o interesse jurídico na questão. E mais, saíram advertidas de 

que se não apresentassem, a homologação restringir-se-ia a questão da 

guarda, alimentos e direito de convivência com o filho, não tratando da 

questão da união estável. Como pode notar, houve a certidão de que não 

comprovaram o desimpedimento. Ora, se saíram intimados e advertidos, 

outro entendimento não deverá ocorrer senão o de que desistiram da 

questão da união estável; talvez pelo fato de que não há bens a partilhar, 

visto que a inicial sequer afirmou sobre a existência deles. Portanto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado com relação a guarda, alimentos e 

convivência dos pais, no documento acostado sob n. 25049246, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Registro que, com relação aos alimentos, o 

acordo é aberto, não especificando valor; portanto, há qualquer tempo, se 

essa forma não atender aos interesses das partes, poderá haver 

alteração, mediante provocação do interessado, em processo próprio. Por 

fim, declaro resolvido o mérito com relação a guarda, alimentos e 

convivência dos pais com o filho, nos termos do art. 487, inciso III, letra "b" 

do Código de Processo Civil e declaro não resolvido o mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VIII, do mesmo estatuto processual, com relação a união 

estável. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1032698-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032698-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERICK VINICIUS BRITO 

FACHINETO REQUERIDO: LEETYCIA LAYELLY BATISTA Visto. Trata-se de 

Ação de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Pedido 

de Dissolução da União Estável em que as partes informaram que se 

compuseram, apresentando os termos do acordo para a homologação 

judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 25049246; porém, 

cientes de que deveriam apresentar os documentos na ocasião 

mencionados, sob pena de a questão restringir-se à guarda, direito de 

convivência e alimentos. É o breve relatório. D E C I D O. Primeiramente, 

registro que ambas as partes saíram da audiência bem cientes de que 

deveriam comprovar a ausência de impedimento para o reconhecimento da 

união estável, ou seja, apresentar a certidão de nascimento ou de 

casamento, e, caso alguma delas fosse casada, também declinar o nome 

e endereço do cônjuge, ainda que separado de fato, para ser citado, 

considerando o interesse jurídico na questão. E mais, saíram advertidas de 

que se não apresentassem, a homologação restringir-se-ia a questão da 

guarda, alimentos e direito de convivência com o filho, não tratando da 

questão da união estável. Como pode notar, houve a certidão de que não 

comprovaram o desimpedimento. Ora, se saíram intimados e advertidos, 

outro entendimento não deverá ocorrer senão o de que desistiram da 

questão da união estável; talvez pelo fato de que não há bens a partilhar, 

visto que a inicial sequer afirmou sobre a existência deles. Portanto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado com relação a guarda, alimentos e 

convivência dos pais, no documento acostado sob n. 25049246, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Registro que, com relação aos alimentos, o 

acordo é aberto, não especificando valor; portanto, há qualquer tempo, se 

essa forma não atender aos interesses das partes, poderá haver 

alteração, mediante provocação do interessado, em processo próprio. Por 

fim, declaro resolvido o mérito com relação a guarda, alimentos e 

convivência dos pais com o filho, nos termos do art. 487, inciso III, letra "b" 

do Código de Processo Civil e declaro não resolvido o mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VIII, do mesmo estatuto processual, com relação a união 

estável. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0053504-24.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA NEGRI DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GONCALVES DA MOTA (EXECUTADO)

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039750-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINO PEREIRA DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA JORGE LEITE DE MELO (REQUERENTE)

ANNE CAROLINE LEITE DE MELO LIMA (REQUERENTE)

ANA JOCI LEITE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOCI JORGE LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039750-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINO PEREIRA DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA JORGE LEITE DE MELO (REQUERENTE)

ANNE CAROLINE LEITE DE MELO LIMA (REQUERENTE)
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ANA JOCI LEITE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOCI JORGE LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039750-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINO PEREIRA DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA JORGE LEITE DE MELO (REQUERENTE)

ANNE CAROLINE LEITE DE MELO LIMA (REQUERENTE)

ANA JOCI LEITE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOCI JORGE LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0039750-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVAINO PEREIRA DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA JORGE LEITE DE MELO (REQUERENTE)

ANNE CAROLINE LEITE DE MELO LIMA (REQUERENTE)

ANA JOCI LEITE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JOCI JORGE LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021761-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO OAB - MT5310-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS OAB - MT5725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0021761-25.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO DA 

CRUZ OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ATILA FERNANDES DE 

OLIVEIRA Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, que após regular tramitação, foi sentenciada, 

em audiência, onde as partes fizeram acordo. Posteriormente as partes 

informaram nova composição, apresentando os termos do acordo para a 

homologação judicial, conforme pode ser visto na movimentação n. 

25198665. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 25198665, para 

que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça 

gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0008657-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. J. S. M. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (RECONVINDO)

F. A. C. M. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAISY APARECIDA TESSARO OAB - MT2441-O (ADVOGADO(A))

VALESKA CIDADE BARROS DA RESSURREICAO OAB - BA45104-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda-se com a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, dando prosseguimento ao processo, no prazo de 10 (dez) 

dias. Se permanecer silente, intime-se pessoalmente a parte autora, por 

meio de carta com aviso de recebimento (AR), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento de mérito. Frustrada a intimação na modalidade suso 

determinada, proceda-se com a intimação por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008627-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BARRETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALEXANDRE BARRETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

GISELE BARRETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANYELLI CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRO BARRETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE CORREA DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008627-06.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALESSANDRO BARRETO DOS SANTOS, DANYELLI 

CRISTINA DOS SANTOS, GISELE BARRETO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

BARRETO DOS SANTOS, FERNANDA BARRETO DOS SANTOS 

REQUERIDO: NILCE CORREA DE LIMA SANTOS Vistos. Ante a 

manifestação retro, entendo que antes de nomear alguém fora da 

gradação legal, é necessário que aquele que tem o direito de exercer a 

inventariança seja citado e intimado da existência do inventário, para 

manifestar seu interesse ou não, ao exercício da inventariança. Portanto, 

cite-se e intime-se a noticiada esposa do de cujus para, no prazo de 15 

quinze) dias, manifestar-se. O nome e endereço constam da inicial, logo 

após a descrição dos herdeiros. Ao manifestar, deverá comprovar o 

vínculo matrimonial com o de cujus, bem como juntar documento de 

identidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011522-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (AUTOR(A))

E. W. P. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos proposta por Danielle Soares Silva em face de Edd Wilson 

Pereira. Compulsando os autos, verifico que a autora pleiteia em sede de 
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tutela de urgência a fixação dos alimentos provisórios em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) por mês, no entanto, não acostou nenhuma prova 

dos rendimentos atuais do requerido. Contudo, informou que o mesmo 

ajuda financeiramente com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

mensalmente, dessa maneira, tendo em vista a ausência de documentos 

que comprovem os seus reais rendimentos, se mostra conveniente à 

fixação com base no salário mínimo mensal. Considerando a relação de 

parentesco entre o infante e o requerido, conforme atesta o documento de 

identidade em id. 30256282, defiro os alimentos provisórios ao filho Edd 

Wilson Pereira Junior, que arbitro, por ora, em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando 

houver. Com relação ao pedido de alimentos gravídicos, verifica-se que a 

autora se encontra no 7º mês da fase gestacional, atribuindo ao requerido 

à paternidade de seu filho. Diante do que foi exposto, estando satisfeitas 

as exigências da Lei 11.804/08, arts. 2º e 6º, e do art. 4º da Lei 5.478/68, 

defiro, por ora, os alimentos gravídicos, os quais arbitro em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, incidindo inclusive, sobre 

o 13° salário e férias, quando houver. Totalizando o valor pago em 1 (um) 

salário mínimo. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia dez 

(10) de cada mês, na conta bancária indicada pela parte autora, no id. 

30256252 – item “c”, ou mediante recibo. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

exaurimento da cognição. No que se refere ao pedido de quebra do sigilo 

bancário, por não haver nos autos prova capaz de demonstrar tal 

necessidade, por ora, indefiro. Contudo, esclareço que com o deslinde do 

processo e a apresentação de novas provas, os pedido podem ser 

revistos. Por fim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de junho 

de 2020 às 16h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar 

prova de seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou de 

casamento, atualizada. Se não houver acordo, a parte requerida terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. OFICIE-SE a 

empresa empregadora do requerido, para que, proceda ao desconto dos 

alimentos, conforme acima determinado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011522-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (AUTOR(A))

E. W. P. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Alimentos proposta por Danielle Soares Silva em face de Edd Wilson 

Pereira. Compulsando os autos, verifico que a autora pleiteia em sede de 

tutela de urgência a fixação dos alimentos provisórios em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) por mês, no entanto, não acostou nenhuma prova 

dos rendimentos atuais do requerido. Contudo, informou que o mesmo 

ajuda financeiramente com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

mensalmente, dessa maneira, tendo em vista a ausência de documentos 

que comprovem os seus reais rendimentos, se mostra conveniente à 

fixação com base no salário mínimo mensal. Considerando a relação de 

parentesco entre o infante e o requerido, conforme atesta o documento de 

identidade em id. 30256282, defiro os alimentos provisórios ao filho Edd 

Wilson Pereira Junior, que arbitro, por ora, em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre férias e 13º salário, quando 

houver. Com relação ao pedido de alimentos gravídicos, verifica-se que a 

autora se encontra no 7º mês da fase gestacional, atribuindo ao requerido 

à paternidade de seu filho. Diante do que foi exposto, estando satisfeitas 

as exigências da Lei 11.804/08, arts. 2º e 6º, e do art. 4º da Lei 5.478/68, 

defiro, por ora, os alimentos gravídicos, os quais arbitro em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, incidindo inclusive, sobre 

o 13° salário e férias, quando houver. Totalizando o valor pago em 1 (um) 

salário mínimo. O valor dos alimentos deverá ser depositado, até o dia dez 

(10) de cada mês, na conta bancária indicada pela parte autora, no id. 

30256252 – item “c”, ou mediante recibo. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

exaurimento da cognição. No que se refere ao pedido de quebra do sigilo 

bancário, por não haver nos autos prova capaz de demonstrar tal 

necessidade, por ora, indefiro. Contudo, esclareço que com o deslinde do 

processo e a apresentação de novas provas, os pedido podem ser 

revistos. Por fim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de junho 

de 2020 às 16h00min, oportunidade em que as partes deverão apresentar 

prova de seu estado civil, ou seja, certidão de nascimento ou de 

casamento, atualizada. Se não houver acordo, a parte requerida terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. OFICIE-SE a 

empresa empregadora do requerido, para que, proceda ao desconto dos 

alimentos, conforme acima determinado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0038460-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA DA SILVA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCICLEUDO FERREIRA PAIVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Remeto os autos ao Cartório, para as providências que se 

mostrarem pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027852-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA PARO MATTIUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY MARTHA SILVESTRE (REU)

L. G. S. (REU)

IVANA SILVESTRE (REU)

LUCIANO SILVESTRE (REU)

NILTON SILVESTRE (REU)

NIVALDO SILVESTRE (REU)

FABIO GALINDO SILVESTRE (REU)

MARCOS JOAO SILVESTRE (REU)

JESSICA DE OLIVEIRA SILVESTRE (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027852-12.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ANA LUIZA PARO MATTIUZO REU: MARCOS JOAO 

SILVESTRE, FABIO GALINDO SILVESTRE, NIVALDO SILVESTRE, NILTON 

SILVESTRE, LUCIANO SILVESTRE, IVANA SILVESTRE, L. G. S., EMILY 

MARTHA SILVESTRE, JESSICA DE OLIVEIRA SILVESTRE Vistos. Trata-se 

de Ação de Cobrança que, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não está adstrita a competência das 

varas de direito de família e sucessões: “Como a matéria discutida na ação 

de cobrança não envolve direito sucessório, a competência de juízo será 

qualquer vara comum da Comarca de Rondonópolis, já que o artigo 96 do 

CPC aplica-se à competência de foro e não de juízo.” (TJMT. CC 

105989/2007, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2008, Publicado 

no DJE 09/07/2008) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. JUÍZO QUE SUSCITA O CONFLITO ALICERÇADO NO 

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO INVENTÁRIO. ARTIGO 96 DO CPC. 

COMPETÊNCIA DE FORO E NÃO DE JUÍZO. MATÉRIA DE CUNHO 

OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O INVENTÁRIO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Conforme expresso no caput do artigo 96, do CPC, o juízo 

do inventário não será sempre o competente para julgar as demandas em 

que o espólio figure como parte, isto porque, o princípio da universalidade 

do inventário não prevalece sobre questões específicas, que a análise da 
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matéria exige apreciação pelo juízo competente correspondente, e, tendo 

a matéria cunho exclusivamente obrigacional, sem conexão com o 

inventário, a competência é de uma das varas cíveis de feitos gerais da 

Comarca de Tangará da Serra.” (TJMT. CC 34851/2010, DR. ALBERTO 

PAMPADO NETO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2011, Publicado no DJE 15/04/2011) 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO POR ONDE TRAMITA O 

INVENTÁRIO - ART. 96 DO CPC - DIREITO OBRIGACIONAL - COMPETÊNCIA 

DE FORO E NÃO DE JUÍZO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

DESACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE PARA PROCESSAR E 

JULGAR O FEITO O JUIZO SUSCITANTE - CONFLITO JULGADO 

IMPROCEDENTE. Certo que o juízo do inventário é universal, mas esta 

universalidade não pretere a especialidade de determinadas questões que 

devem ser apreciadas por juízo competente para apreciar a matéria. Como 

a matéria discutida na ação de cobrança não envolve direito sucessório, a 

competência de juízo será qualquer vara comum da Comarca de Tangará 

da Serra, já que o artigo 96 do CPC aplica-se à competência de foro e não 

de juízo.” (TJMT. CC 34850/2010, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/07/2010, Publicado no DJE 12/07/2010) Além disso, importa 

observar que a competência das varas cíveis para o processamento da 

ação de cobrança é absoluta, motivo pelo qual não há possibilidade de 

reunião de ações por conexão. Nesse sentido: “Havendo incompetência 

absoluta do juízo para o qual deveria ser remetidos os autos da ação 

conexa, não pode ocorrer a reunião das ações pela conexão ou 

continência (RT 711/139). No mesmo sentido: RT 610/54.” (Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrande Nery. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2015, p. 336). “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1. A reunião de ações, em virtude de conexão, não se mostra 

possível quando implicar alteração de competência absoluta.” (CC 

142.849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/03/2017, DJe 11/04/2017) “A reunião de ações, em razão de 

reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar 

alteração de competência absoluta.” (AgInt no AREsp 928.045/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, 

DJe 25/10/2016) Diante do exposto, considerando ter ocorrido mero 

equívoco do douto advogado ao requerer a distribuição por dependência, 

reputo desnecessário suscitar conflito negativo de competência, e 

determino a imediata redistribuição do feito ao Juízo da 11ª Vara Cível, a 

quem a causa foi originariamente distribuída. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059188-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059188-34.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIANE DE ALMEIDA INVENTARIADO: ANGELINA DE 

ALMEIDA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Arrolamento Sumário proposta 

pela filha e única herdeira de Angelina de Almeida, em que não foi 

observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo 

Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas 

ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

a certidão de inexistência de testamento em nome da falecida expedida 

pela CENSEC conforme Provimento n. 56/2016/CNJ, e que impede a 

homologação. 4. Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda 

documentação necessária para homologação da partilha. 5. Sendo assim, 

com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser 

emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir os autos com o documento 

relacionado nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 7. 

Por fim, defiro ao Espólio a gratuidade processual, com a ressalva de que 

se for constatado no curso do processo que possuí condições de arcar 

com as despesas processuais, o benefício será revogado. . Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1053978-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELINA EZIDIA DA COSTA (REQUERENTE)

JOSENIL EGIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

ACACIO ADAO DE CAMARGO (REQUERENTE)

EDIL EZIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

EVANY EZIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

EVACIU EZIDIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

INILDA EZIDIA DE CAMARGO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA SILVA CAMARGO (DE CUJUS)

PERCILIO EGIDIO DE CAMARGO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1053978-02.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSENIL EGIDIO DE CAMARGO, EDIL EZIDIO DE CAMARGO, 

ACACIO ADAO DE CAMARGO, EVACIU EZIDIO DE CAMARGO, EVANY 

EZIDIO DE CAMARGO, INILDA EZIDIA DE CAMARGO SIQUEIRA, 

MANUELINA EZIDIA DA COSTA DE CUJUS: PERCILIO EGIDIO DE 

CAMARGO, CATARINA DA SILVA CAMARGO Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Arrolamento Sumário proposta pelos filhos de Percilio Egidio de 

Camargo e Catarina da Silva Camargo, em que não foi observado o 

disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2. Com 

efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas ações de 

arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre capazes será 

homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. Analisando os autos, 

verifica-se que a petição inicial não foi instruída com os documentos 

necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a homologação, 

sendo eles os seguintes: a) Acordo de partilha assinado pelos herdeiros; 

b) Rol de bens e os documentos de comprovação da sua propriedade, 

especialmente, no caso do imóvel, da certidão de inteiro teor da matrícula 

imobiliária; c) Certidões negativas expedidas pelas Fazendas Públicas 

(Municipal, Estadual e Federal); d) Certidão de inexistência de testamento 

(Provimento n. 56/2016/CNJ) de ambos os inventariados; 4. Logo, 

verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. Tivesse sido, esta decisão já 

poderia ser a própria sentença. 5. Sendo assim, com base no art. 320 e no 

art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de 

indeferimento. 6. Portanto, intimem-se os requerentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instruam os autos com os documentos relacionados 

nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 7. Por fim, 

defiro a gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que o 

benefício poderá ser revogado a qualquer momento se verificado que 

possui condições de arcar com as despesas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005775-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CAMPOS UEMA (INVENTARIANTE)

MARIA ELIZA DE CAMPOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA DE CAMPOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005775-72.2020.8.11.0041. 

ESPÓLIO: MARIA ELIZA DE CAMPOS INVENTARIANTE: MARCOS CAMPOS 

UEMA DE CUJUS: MARIA ELIZA DE CAMPOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação 
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de Inventário ajuizada pelo filho de Maria Eliza de Campos, em cuja 

certidão de óbito consta que era solteira e deixou apenas um filho. 

Considerando que está representado por advogado, e, maior e capaz, o 

que evidencia a inexistência de litígio quanto ao inventário e a partilha de 

bens, razão pela qual determino que esta ação seja processada na forma 

do Arrolamento Sumário, previsto no art. 659 do Código de Processo Civil, 

sabidamente mais célere. 2. Nos termos do art. 617, inciso I, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO o requerente Marcos Campos Uema para exercer 

a função de inventariante, independentemente de compromisso (Cód. 

Proc. Civil, art. 660). 3. Considerando que não foram apresentados todos 

os documentos necessários para homologação de plano da partilha, 

determino que a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para juntada do seguinte documento imprescindível para o 

processamento desta ação: I) certidão de inteiro teor da matrícula do 

imóvel, atualizada; 4. Outrossim, retifique-se o polo ativo da presente 

ação, tendo em vista que a inventariada foi cadastrada tanto no polo ativo 

quanto no passivo. 5. Custas recolhidas. 6. Decorrido, porventura, o prazo 

sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para 

indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005914-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM VAZ CURVO FILHO (INVENTARIANTE)

JOSE MANOEL ESPIRIDIAO VAZ CURVO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM VAZ CURVO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005914-24.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: JOSE MANOEL ESPIRIDIAO VAZ CURVO, ESTEVAM 

VAZ CURVO FILHO INVENTARIADO: ESTEVAM VAZ CURVO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Inventário proposta por José Manoel Esperidião Vaz 

Curvo e Estevam Vaz Curvo Filho em razão do falecimento de Estevam 

Vaz Curvo, cuja certidão de óbito informa que o inventariado era viúvo. 2. 

Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante o requerente José Manoel Esperidião Vaz Curvo que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função, sob pena de remoção. 3. Prestado o compromisso, o inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras 

declarações, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidão de óbito do cônjuge da 

inventariada; c) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); d) certidão de 

inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Expeça-se Carta 

Precatória visando a citação do herdeiro não representado Luiz Antônio 

Vaz Curvo[1]. 6. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as 

primeiras declarações, observados os requisitos legais, a inventariante 

poderá requerer a conversão do inventário para o rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659) ou comum (CPC, art. 664), mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. 7. Quanto as custas 

verifica-se que foram recolhidas parcialmente, portanto deverão os 

requerentes, após apresentar os bens que compõe o espólio recolher as 

custas remanescentes. 8. Nos termos do art. 672, inciso II, do Código de 

Processo Civil, determino que se associe estes autos ao processo de 

inventário de nº 19848-08.2016.8.11.0041. 8. Tendo Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito [1] Endereço 

Rua São Francisco Muratori, nº 02, Apto 701, Bairro Santa Teresa/RJ, 

Fone: (21) 98227-8355.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038575-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL WAGNER CORREA DOS REIS (REQUERIDO)

EMANNUEL FERNANDES BRUNO DOS REIS (REQUERIDO)

DANIELE CORREA REIS (REQUERIDO)

EDUARDO FERNANDES BRUNO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038575-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA GABRIELA BRUNO REQUERIDO: SAUL WAGNER 

CORREA DOS REIS, DANIELE CORREA REIS, EMANNUEL FERNANDES 

BRUNO DOS REIS, EDUARDO FERNANDES BRUNO DOS REIS Vistos. 

Acolho a emenda da inicial constante do id. 27064321. 1. Trata-se de 

Ação de Inventário proposta em razão do falecimento de Ernesto 

Fernandes dos Reis, cuja certidão de óbito informa que era viúvo e deixou 

04 (quatro) filhos. 2. Inicialmente, verifica-se que foi formulado pedido de 

gratuidade processual para as partes, mas nas ações de inventário o 

recolhimento das custas constitui obrigação do Espólio, de modo que, o 

pedido de gratuidade deve ser analisado com fundamento nas condições 

do espólio de suportá-lo. Por essa razão, considerando que ainda não foi 

apresentado o rol de bens, defiro, por ora, a gratuidade processual ao 

Espólio, com a ressalva de que se for constatado que possui condições 

de arcar com as despesas do processo o benefício será revogado. 3. 

Nomeio inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, o herdeiro Saul Wagner Correa dos Reis. 4. INTIME-SE o 

inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à 

Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e 

fielmente cumprir a função. 5. Prestado o compromisso, o inventariante 

deverá, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidões atualizadas de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis; b) certidões negativas de débitos 

fiscais (Municipal, Estadual e Federal), em nome do falecido; d) certidão 

negativa de testamento do inventariado (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso 

não haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), mediante a apresentação de acordo de partilha, 

acompanhado dos necessários instrumentos de procuração de todos os 

herdeiros. 7. Com a juntada das primeiras declarações e de todos os 

documentos relacionados nesta decisão, cite-se a Fazenda Pública 

Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do Estado. 8. Outrossim, 

intime-se a advogada para retificar o polo passivo da presente demanda, 

tendo em vista que nas ações de inventário todos os requerentes devem 

constar no polo ativo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031284-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GRAZIELE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FAUSTINA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031284-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE GRAZIELE DE BARROS REQUERIDO: MARIA 

FAUSTINA DE BARROS Vistos. Simone Graziele de Barros ajuizou Ação 

de Inventário, em razão do falecimento de sua genitora Maria Faustina de 

Barros, ocorrido na data de 01.02.2018, conforme comprova sua certidão 

de óbito junto ao id. 15440898. A ação foi recebida nos moldes da decisão 

constante do id. 17008629, que determinou o processamento da demanda 

pelo rito do arrolamento sumário, nomeou a requerente como inventariante, 
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determinou a apresentação dos seguintes documentos: a) rol de bens e 

dívidas, seus valores, consoante o disposto no art. 620 do Código de 

Processo Civil; b) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela 

Prefeitura Municipal, Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE) e pela Receita 

Federal do Brasil; c) certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas 

dos imóveis; d) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. 

56/2016) e deferiu a gratuidade processual. Na movimentação do id. 

17898332 foi procedida a parcial emenda da inicial, bem como requerido o 

prazo de 10 (dez) para cumprimento integral da decisão que recebeu a 

ação. Nos ids. 17898734 e 17898735 constam as certidões negativas de 

débitos fiscais Federal e Estadual, bem como a certidão positiva de débitos 

junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – id. 18266761. Certidão de 

inexistência de testamento acostada no id. 18266761. É o necessário à 

análise e decisão. Defiro o requerimento constante do id. 17898332. 

Oficie-se ao Banco do Brasil (agência 1216), solicitando informações 

acerca de valores em nome da falecida Maria Faustina de Barros, CPF nº 

156.887.711-00, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso haja saldo, os valores 

encontrados deverão ser depositados em conta judicial vinculada nestes 

autos. Outrossim, intime-se a inventariante para manifestar-se no prazo 

legal, devendo a mesma esclarecer acerca do imóvel descrito no item “1” 

da manifestação constante do id. 17898332, uma vez que diz 

desconhecer tal imóvel. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013750-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO EUGENIO BORGES PRESOTTI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES (REQUERIDO)

MYRIAN JANE BORGES PRESOTTI CORREA (REQUERIDO)

EUGENIO PRESOTTI FILHO (DE CUJUS)

RENETTE BORGES PRESOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013750-48.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: RODOLFO EUGENIO BORGES PRESOTTI DE CUJUS: 

EUGENIO PRESOTTI FILHO REQUERIDO: RENETTE BORGES PRESOTTI, 

THEREZA MARTHA BORGES PRESOTTI GUIMARAES, MYRIAN JANE 

BORGES PRESOTTI CORREA Vistos. 1. Cuida-se de aAção de 

Arrolamento Sumário proposta por Rodolfo Eugenio Borges Presotti, em 

que não foi observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil, que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada 

entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) Rol de bens e os documentos 

de comprovação da sua propriedade, especialmente, no caso dos imóveis, 

das certidões de inteiro teor da matrícula imobiliária; b) Certidões negativas 

de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal, em nome do falecido; c) 

Certidão de inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); 4. 

Logo, verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. Caso estivesse completamente 

instruída, não haveria este despacho, mas já a própria sentença. 5. Sendo 

assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve 

ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com 

os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 7. Defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com 

a ressalva de que se for constatado que possui condições de arcar com 

as despesas do processo o benefício será revogado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017136-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PAULO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

KESIA DAYANE AMARAL SOUZA (REQUERENTE)

KENYA CRISTINA AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

KERLEN AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

ILMA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCONDES AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL ARRUDA DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1017136-86.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ILMA DE SOUZA, MARCONDES AMARAL DE SOUZA, 

KENYA CRISTINA AMARAL DE SOUZA, KERLEN AMARAL DE SOUZA, 

KLEBER PAULO AMARAL DE SOUZA, KESIA DAYANE AMARAL SOUZA 

DE CUJUS: SINVAL ARRUDA DE SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 

Arrolamento Sumário proposta por Ilma de Souza, Marcondes Amaral de 

Souza, Kenya Cristina Amaral de Souza, Kellen Amaral de Souza, Kleber 

Paulo Amaral de Souza e Kesia Dayane Amaral Souza, em que não foi 

observado o disposto no art. 660, incisos I a III, do Código de Processo 

Civil. 2. Com efeito, dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil, que nas 

ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) Certidões negativas de débitos 

fiscais (Municipal e Estadual), em nome da falecido; c) Certidão de 

inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ); 4. Logo, 

verifica-se que a inicial não foi instruída com toda documentação 

necessária para homologação da partilha. Se instruída corretamente 

estivesse, não haveria este despacho, mas sim, já a própria sentença. 5. 

Sendo assim, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a 

inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os 

autos com os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 7. Defiro, por ora, a gratuidade processual 

ao Espólio, com a ressalva de que se for constatado que possui 

condições de arcar com as despesas do processo o benefício será 

revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027734-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANIELA OLIVEIRA NOBRE MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL SANTANA NOBRE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO - 3 ª PUBLICAÇÃO 

CHAMAMENTO DE AUSENTE Prazo do Edital: 2 meses EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1027734-07.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [BEM DE FAMÍLIA, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DANIELA 

OLIVEIRA NOBRE MENDES Endereço: RUA PONTA PORÃ, 540, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-560 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO MANOEL SANTANA NOBRE Endereço: INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, ter 

conhecimento da presente AÇÃO E OS BENS EM SEU NOME ARROLADOS 

PELA PARTE AUTORA, CONFORME SENTENÇA ABAIXO: BENS 

ARRECADADOS: Os direitos sobre um imóvel localizado à Rua 
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Mostardeira, N.º 10148, Bairro Mariana, Porto Velho/RO , conforme se 

demonstra através do contrato de compra e venda que se junta com esta 

petição ; - Um Imóvel , denominado Sítio Santo Ant o nio, localizado na 

Gleba Cuniâ , L ote 40, setor 0 2, Zona Rural, Porto Velho/RO. SENTENÇA: 

Processo n. 1027734-07.2017.8.11.0041 Ação: Declaração de Ausência. 

Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Observa-se que se trata de pretensão de 

Declaração de Ausência de Antonio Manoel Santana Nobre formulada pela 

filha, Maria Daniela Oliveira Nobre Mendes, onde se noticia que seu pai 

residia na cidade de Cujubim/RO e que na data de 27/11/2016, ele estava 

tirando água de sua canoa, dentro do Rio Madeira, no referido município, 

quando, durante a passagem duma embarcação graneleira, ele caiu na 

água, submergiu e não mais retornou. Esclarece que não se teve mais 

notícias de seu pai, razão pela qual, pede a declaração de ausência do 

mesmo. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. O pedido inicial encontra 

fundamento em nossa legislação processual civil, quando trata dos 

procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mais precisamente no 

seu art. 744, in verbis: "Declarada a ausência nos casos previstos em lei, 

o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na 

forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei”. Do 

mestre Sílvio Rodrigues: "Duas atitudes são possíveis frente à ausência. A 

primeira, ditada pela possibilidade de o ausente estar vivo, se revela 

através da necessidade de lhe preservar os bens, tendo em vista a 

defesa de seu interesse; a segunda, encarando a possibilidade de o 

ausente ter falecido, visa a atender o interesse de seus herdeiros, que, 

por sua morte, teriam-se tornado senhores de seu patrimônio”. "Mas, quer 

esteja ele vivo, quer esteja morto, é importante considerar o interesse 

social de preservar seus possíveis bens, impedindo que os mesmos se 

deteriorem, ou pereçam" (...). "Tendo em vista essas razões, o 

ordenamento jurídico toma posição frente ao problema da ausência, 

procurando, de início, preservar os bens deixados pelo ausente, para a 

hipótese de seu eventual retorno; ao depois, transcorrido um importante 

período de tempo, sem que o ausente regresse, o legislador, 

desacoroçoado de esperar sua volta, passa a cuidar do interesse de 

seus herdeiros". (in Direito Civil, vol. 6, Saraiva, 1993, 18ª ed., págs. 

419/420). Dito isto, nomeio a Requerente Maria Daniela Oliveira Nobre 

Mendes, como Curadora Especial provisória para guarda, conservação e 

administração dos bens de Antonio Manoel Santana Nobre, devendo 

prestar compromisso no prazo de 15 (quinze) dias, expedindo-se o 

necessário ao exercício da administração/curatela. Prestado 

Compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias deverá apresentar as 

declarações sobre a existência ou inexistência de outros bens, ou ratificar 

a que já tiver prestado, tomando-se por termo nos autos. Cumpridas as 

determinações acima, publique-se editais na forma do artigo 745 do CPC, 

observando a Sra. Gestora inclusive quanto aos prazos de publicações 

nos termos da lei. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

29/09/2017 16:32:58 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYMTSNFLJ ID do 

documento: 10093250 PJEDAYMTSNFLJ E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, EVA MARIA DE CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 

13 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0008652-46.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINA SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

ASTROGILDO REI DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELINA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

MARCIA DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

PAULINO DA SILVA CURADO (REQUERENTE)

LUIZA CURADO LEITE (REQUERENTE)

LIZETE DA SILVA CURADO E SILVA (REQUERENTE)

MATILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA OAB - MT14679-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE GEORGINA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE MARIA MATILDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0008652-46.2013.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: SATURNINA SEBASTIANA DA SILVA, MARCIA DA 

SILVA MORAIS, MARCELINA DA SILVA MIRANDA, ASTROGILDO REI DA 

SILVA, ALEXANDRE ASSUNCAO DA SILVA, MATILDES MARIA DA SILVA, 

LIZETE DA SILVA CURADO E SILVA, LUIZA CURADO LEITE, PAULINO DA 

SILVA CURADO, JOAQUIM CLARO DA SILVA Parte Requerida: 

REQUERIDO: ESPOLIO DE GEORGINA PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE 

MARIA MATILDES DA SILVA FINALIDADE: . Intime-se a inventariante , 

MARCIA DA SILVA MORAIS para que manifestação interesse neste 

processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento do processo, nos termos dos artigos 485 § 1° e 622 do CPC, 

mormente no que diz respeito ao novo plano de partilha, fls. 445. 

DECISÃO: Ação Arrolamento Vistas, etc... Considerando o certificado as 

fls. 450/451, intime—se pessoalmente a inventariante para que 

manifestação interesse neste processo no prazo de cinco dias, inclusive 

por edital se necessário, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento do processo, nos termos dos artigos 485 § 1° e 622 do CPC, 

mormente no que diz respeito ao novo plano de partilha, fls. 445. Apos, 

Com ou sem manifestação, certificando em caso de inércia, dá-se vista a 

d. representante do Ministério Publico, conforme requerido as fls. 444v, e, 

em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos para analise, tendo 

em vista ainda o decidido quanto a habilitação de crédito, conforme copia 

juntada as fls. 447/449. No mais, cumpra~se 0 determinado nos autos em 

apenso, código 965938. Intimem—se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0040162-09.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUREA DE SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VIANA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 
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Dados do Processo: Processo: Numero: 0040162-09.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA AUREA DE SOUZA VIANA Parte Requerida: 

REQUERIDO: PAULO VIANA DOS SANTOS FILHO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE MARIA AUREA DE SOUZA VIANA PARA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER CABÍVEL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, CONFORME ARTIGO 485 INCISO II DO CPC. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025587-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ASTROGILDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CAMPOS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO 1 ª PUBLICAÇÃO 

CHAMAMENTO DE AUSENTE Prazo do Edital: 2 meses Dados do Processo: 

Processo: Numero: 1025587-37.2019.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR(A): 

IZABEL ASTROGILDA DA SILVA Parte Requerida: REU: JULIO CAMPOS 

DA SILVA FINALIDADE: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, ter conhecimento da presente AÇÃO E OS BENS EM SEU 

NOME ARROLADOS PELA PARTE AUTORA, CONFORME DECISÃO 

ABAIXO: BENS ARRECADADOS: A AUTORA DECLAROU QUE NÃO HÁ 

BENS EM NOME DE JULIO CAMPOS DA SILVA DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1025587-37.2019.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Ausência Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade 

da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Observa-se que 

se trata de pretensão de Declaratória de Ausência de Julio Campos da 

Silva formulada por sua companheira, Izabel Astrogilda da Silva, 

qualificada nos autos, onde se noticia que foi reconhecida judicialmente, 

através de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, no processo de n. 

6746-21.2013.811.0041, a união estável havida entre a Requerente e o Sr. 

Julio Campos da Silva, pelo período de dezembro/2007 ao início do ano de 

2013. Informa que em 25/06/2012, o Sr. Júlio saiu de casa para fazer o 

saque de um cheque dentro da Agência do Banco do Bradesco, quando 

foi abordado por policiais do BOPE - Batalhão de Operações Policiais 

Especiais, que o apreenderam, em razão de que o cheque que se 

pretendia descontar seria um cheque roubado. Esclarece que depois da 

apreensão, os policiais afirmam que liberaram o Sr. Júlio, pois ele teria 

contribuído para as investigações e prestado informações relevantes 

quanto ao detentor da folha de cheque. Todavia, assim que ficou sabendo 

da apreensão do Sr. Júlio, a Requerente o procurou por todas as 

delegacias especializadas de Cuiabá -MT, e não encontrou. Ressalta que 

em 27/06/2012, a Requerente registrou ocorrência (nº 152/12) na 

Corregedoria Geral da Policia Militar, tendo sido instaurado Inquérito Policial 

para a investigação dos fatos. Salienta que a suposta prática do crime de 

prevaricação foi prescrita e o Inquérito encaminhado para a Delegacia 

Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá -MT, para 

apuração do possível crime praticado pelos policiais, porém até o momento 

o inquérito policial não foi concluso. Afirma que o Sr. Júlio se encontra 

desaparecido até o presente momento e que sete anos se passaram sem 

que as investigações do desaparecimento fossem desenroladas. Destaca 

que desde então não se teve mais notícias do Sr. Júlio, razão pela qual 

pugna pela declaração de ausência do mesmo. O pedido veio instruído 

com os documentos necessários a propositura da ação. É o relatório. 

Decido. O pedido inicial encontra fundamento em nossa legislação 

processual civil, quando trata dos procedimentos especiais de jurisdição 

voluntária, mais precisamente no seu art. 744, in verbis: "Declarada a 

ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do 

ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na Seção VI, 

observando-se o disposto em lei”. Do mestre Sílvio Rodrigues: "Duas 

atitudes são possíveis frente à ausência. A primeira, ditada pela 

possibilidade de o ausente estar vivo, se revela através da necessidade 

de lhe preservar os bens, tendo em vista a defesa de seu interesse; a 

segunda, encarando a possibilidade de o ausente ter falecido, visa a 

atender o interesse de seus herdeiros, que, por sua morte, teriam-se 

tornado senhores de seu patrimônio”. "Mas, quer esteja ele vivo, quer 

esteja morto, é importante considerar o interesse social de preservar seus 

possíveis bens, impedindo que os mesmos se deteriorem, ou pereçam" 

(...). "Tendo em vista essas razões, o ordenamento jurídico toma posição 

frente ao problema da ausência, procurando, de início, preservar os bens 

deixados pelo ausente, para a hipótese de seu eventual retorno; ao 

depois, transcorrido um importante período de tempo, sem que o ausente 

regresse, o legislador, desacorçoado de esperar sua volta, passa a 

cuidar do interesse de seus herdeiros". (in Direito Civil, vol. 6, Saraiva, 

1993, 18ª ed., págs. 419/420). Dito isto, nomeio a Requerente Izabel 

Astrogilda da Silva, como Curadora Especial provisória para guarda, 

conservação e administração dos bens de Julio Campos da Silva, devendo 

prestar compromisso no prazo de 15 (quinze) dias, expedindo-se o 

necessário ao exercício da administração/curatela. Prestado 

Compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias deverá apresentar as 

declarações sobre a existência ou inexistência de outros bens, ou ratificar 

a que já tiver prestado, tomando-se por termo nos autos. Cumpridas as 

determinações acima, publique-se editais na forma do artigo 745 do CPC, 

observando a Sra. Gestora inclusive quanto aos prazos de publicações 

nos termos da lei. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0025943-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. C. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

PRAZO: 10 DIAS Dados do Processo: Processo: Numero: 

0025943-54.2016.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: TERESA BETH 

CAMPOS MIRANDA RODRIGUES Parte Requerida: REQUERIDO: NATALIA 

CARVALHO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE: TERESA BETH CAMPOS MIRANDA RODRIGUES, COMO 

CURADOR (A), DO INTERDITADO (A):NATALIA CARVALHO, PARA: 

EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, 

DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS 

QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO 

CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR (A) SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DO (A) CURATELADO (A) E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUALQUER NATUREZA, 

EVENTUALMENTE PERTENCENTES AO CURATELADO (A), E, AINDA, A 

PROIBIÇÃO DO CURADOR(A)  FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO INTERDITANDO (A), SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. DECISÃO: ... artigo '7S5, paragrafo 3°, Civil de 2015 

e no artigo 9° III, do Código Civil, inscreva—se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando—se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiga, por 6 (seis) meses, e no orgao oficial, por 3 

(trés) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste Caso em razao 

da necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Codigo Civil. ao disposto no do Codiqo de 

Processo Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Codigo de 
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Processo Civil. Ciéncia ao Ministério Pfiblioo. Transitada em julgado, e 

arquivem os autos com as cautelas anotaooes e baixas necessarias. 

certifique de estilo, Sem custas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048299-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0048299-48.2013.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOSUEL ALMEIDA BISPO FINALIDADE: Intimação da 

Requerente para que esta entre em contato com a Defensoria Pública no 

prazo de cinco dias, com a finalidade de informar se tem interesse ou não 

em realizar um acordo com o executado.. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000775-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0000775-50.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): ROBERTA DOS SANTOS CARVALHO COSTA Parte 

Requerida: REU: JONATHAN TOMAZ DE FIGUEIREDO FINALIDADE: Intimar 

a requerente ROBERTA DOS SANTOS CARVALHO COSTA, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar se possui interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 

0000775-50.2016.8.11.0041 Ação: Guarda c/c al imentos e 

regulamentação de visitas. Vistos, etc... Atento ao certificado no Id n. 

23182228, pág. 9, e 24746991, intime-se a Requerente por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se o d. Defensor 

Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se foi procurado para 

dar prosseguimento ao feito. Se negativo, intime-se, pessoalmente, o 

Requerido, através de carta precatória, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar se possui interesse no prosseguimento ou na extinção do 

processo. Após, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0042298-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. Z. R. (AUTOR(A))

A. D. N. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA OAB - MT9153-O (ADVOGADO(A))

NILSARA DE LIMA BATISTA OAB - MT7794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0042298-81.2012.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): ADRIANA DO NASCIMENTO ZANDA, MENOR 

RAPHAEL ZANDA RODRIGUES Parte Requerida: REU: JOAO BATISTA 

RODRIGUES FINALIDADE:INTIMAÇÃO DE EXEQUENTE ADRIANA DO 

NASCIMENTO ZANDA PARA QUE NO PRAZO DE CINCO DIAS REQUEIRA O 

QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042768-15.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. P. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0042768-15.2012.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: KATIA SIRLENE PAES DO NASCIMENTO Parte 

Requerida: EXECUTADO: TELCO COSTA DA SILVA FINALIDADE: Intimação 

da exequente KATIA SIRLENE PAES DA SILVA, para que no prazo de 

cinco dias, esta compareça na sede da Defensoria Pública, a fim de 

informar se já foi realizada a vendado imóvel indicado nos autos às.fl. 36, 

conforme dispõe art. 186, §2‘’ do Código de Processo Civil.. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029503-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA GARCES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANDREA DE MORAES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1029503-16.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: W. G. D. G. Parte Requerida: EXECUTADO: 
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MARCELO PEREIRA GARCES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito no 

valor de R$ Valor R$ 4.162,76, (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e 

setenta e seIs centavos), com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC).. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1029503-16.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença Vistos, etc... 

Considerando que fora realizada a pesquisa/consulta para fins de 

localizar o endereço do Executado, Id n. 19112509, sem êxito, Id n. 

21563637, sendo certificado pelo Oficial da diligência que “a mais ou 

menos 02 dois anos ele se mudou e não deixou endereço”, intime-se o 

Executado, por edital, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC). Não ocorrendo o 

pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) 

e a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o 

valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, 

desde já, mediante prévia apresentação de demonstrativo do débito 

discriminado e atualizado (art. 524 CPC), a expedição de mandado de 

penhora e avaliação, para a penhora de tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do valor devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em 

observância inclusive dos bens que tiverem sido indicados pela parte 

exequente (art. 524, VII CPC). Consigne-se no mandado que, caso queira, 

poderá ser apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze), nos 

próprios autos, após o término do prazo para pagamento voluntário 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 

Ressalto, ainda, por oportuno que de acordo com o § 2º do art. 212 do 

CPC: “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.” 

Às providências, expedindo-se o necessário. Após, cumpridas as 

determinações supra, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações/providências. Intimem-se e cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025156-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. (EXEQUENTE)

A. C. C. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ/MT EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 0025156-25.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE, DERJANIA 

CRISPIN PEREIRA Parte Requerida: EXECUTADO: ANTONIO CESAR POICHE 

DA SILVA FINALIDADE: Intime-se, a parte Exequente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer na Defensoria Pública para fins de informar se 

tem interesse no prosseguimento do feito, inclusive, se for o caso, 

proceder a atualização do débito alimentar, sob pena de extinção e 

arquivamento.. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 

0025156-25.2016.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença Vistos, etc... 

Diante do certificado no Id n. 24634589, intime-se, a parte Exequente, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Defensoria Pública para fins de informar se tem interesse 

no prosseguimento do feito, inclusive, se for o caso, proceder a 

atualização do débito alimentar, sob pena de extinção e arquivamento. 

Escoado o prazo sem manifestação, dê-se vista dos autos ao d. Defensor 

Público que assiste a parte Exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar a este juízo se foi procurado pela parte, visando o 

prosseguimento deste feito. Após, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO 

DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021926-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB - MT13267-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1021926-50.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:GILBERTO IVENS 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: LIDIANE PIAU LOPES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTOR E REQUERIDO, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, Instrução e julgamento 

Sala: Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 27/05/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1045662-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1045662-97.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

3.600,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: CRISTINA SIQUEIRA ALVES Endereço: AVENIDA A, 17, qda 37, 

RESIDENCIAL NOVA CANAÃ, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-810 POLO 

PASSIVO: Nome: GENICIO LUIZ DOS SANTOS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 
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1045662-97.2019.8.11.0041 Ação: Divórcio Litigioso. Vistos, etc... Defiro 

os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Analisando o informado e postulado pela Requerente no Id n. 

21546098 e atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do 

Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando que é 

obrigação não só da mãe, mas também do pai no que tange ao sustento 

dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão somente 

evitar que o alimentando pereça, até que se decida em definitivo o valor 

dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de 

quem recebe, arbitro alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, valor este que entendo adequado para a 

situação dos autos possibilitando a satisfação das necessidades mínimas 

do menor e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido 

a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante recibo ou depósito na conta bancária de titularidade da mãe do 

menor/Requerente, indicada nos autos. Se o Requerido possuir vínculo 

empregatício e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo passará a ser pago mediante desconto 

em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, 

quando houver, e depositado na conta bancária de titularidade da mãe do 

menor/Requerente, indicada nos autos. Oficie-se para desconto. Quanto a 

guarda, registra-se que o exercício do poder familiar implica na obrigação 

de prestar cuidado, proteção e zelo, para fins de um bom desenvolvimento 

do menor. Em razão disso, deve-se buscar sempre a possibilidade mais 

vantajosa para a formação e o desenvolvimento saudável da criança, pois 

esse é o bem jurídico mais relevante a ser preservado. Dito isso, ressalto 

que o estabelecimento da guarda compartilhada é a forma preferencial em 

todas as situações em que for possível e não se mostre prejudicial para a 

criança, isso porque, a essência desta modalidade de guarda é o 

compartilhamento de responsabilidades entre os pais, devendo, para, 

tanto, ser fixada/definida a residência do filho. Além do mais, para a 

concessão da guarda unilateral, como requer a Requerente, é necessária 

a manifestação do Requerido/pai de que não possui interesse na guarda 

do filho. Diante do acima exposto, e do caso em comento, entendo 

conveniente e fixo provisoriamente a guarda compartilhada, com 

residência do filho no lar materno. Fixo, ainda, provisoriamente o direito de 

visitas/convivência do Requerido/pai de maneira livre, avisando com 

antecedência. No mais, cite-se o Requerido, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no 

prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências 

legais de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos 

alegados pela Autora (art. 344 do CPC). Intime-se, o Requerido, pelo 

mesmo edital, da presente decisão. Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Mônica 

Balbino Cajango, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. 

Após manifestação da d. Curadora especial ouça a Requerente, o 

Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARINA ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017427-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS VICENTE (ESPÓLIO)

MARIA SILVA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS VICENTE (ESPÓLIO)

GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS (DE CUJUS)

MARIA SILVA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017427-86.2020.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Antes da análise do 

pretendido na inicial, primeiramente, considerando que se trata de Direito 

Sucessório, transferência de bem móvel de propriedade da falecida, 

intimem-se as Requerentes, através de sua d. patrona, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovarem nos autos a existência ou não de 

testamento em nome do falecido. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034668-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA OAB - 059.984.361-64 (REPRESENTANTE)

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1034668-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: I. B. REPRESENTANTE: 

ANDRIELLEN BATISTA DE LIMA REQUERIDO: RUBENIR FERREIRA 

SANTANA Vistos, etc. Ante a certidão de Id2995836 intime – se a parte 

autora para se manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Intime – 

se. Cumpra – se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008807-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

RUBIA SALAH AYOUB OAB - MT9239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008807-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WILLIAN COLETA DUARTE 

Vistos, etc. Comungo com o parecer do Ministério Público e determino seja 

realizado estudo psicossocial, na residência do interditando, no prazo de 

20 (vinte) dias. Em seguida, intimem-se partes, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público. 

Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043139-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ABREU DOS SANTOS OAB - MT26514/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1043139-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEIDE PINTO DA FONSECA 

DE SOUSA REQUERIDO: CLAUDIO MESSIAS DE SOUZA Vistos, etc. Em 

relação ao pedido de divórcio, entendo perfeitamente possível o 

deferimento da liminar de divórcio nesta fase, tendo em vista que a 

requerente deseja se separar ante a impossibilidade da vida em comum. 

Passo a explicar. Extrai-se da história legislativa que o divórcio não era 

permitido, havendo grande influência religiosa. Entretanto, devido ao 

amadurecimento dos legisladores e da própria sociedade, admitiu-se o 

divórcio através da Lei 6.515/77, mas, com ressalvas. Recentemente, 

grande mudança aconteceu com o advento da Emenda Constitucional 

66/2010, admitindo-se o divórcio sem qualquer ressalva, bastando a livre 

vontade de um dos conjugues, vez que ninguém é obrigado a se manter 

casado, não havendo mais a necessidade da existência da culpa. Livre de 

todos os laços religiosos e moralistas, não há que se falar mais em culpa 

para a dissolução do casamento, bastando apenas e tão somente sua 

pura e simples extinção dos deveres conjugais. Deste modo, não havendo 

mais o instituto da culpa e a não obrigação de se manter casado, noto que 

não há óbice para o deferimento da liminar para a decretação do vinculo 

matrimonial. O Doutrinador Plablo Stolze Gagliano dispõe a respeito da 

questio na Revista SÍNTESE Direito de Família da seguinte forma: O direito 

serve à vida. Não haveria sentido em se manter aquele casal – cujo afeto 

ruiu- matrimonialmente unido, considerando não haver mais condição ou 

requisito para o divórcio, enquanto se discutiam – durante semanas, 

meses, ou, talvez, anos – os feitos paralelos ou colaterais do casamento, 

a exemplo do valor da pensão ou do destino dos bens. Raciocínio diverso, 

em uma sociedade acentuadamente marcada pela complexidade das 

relações sociais – no dizer profético de Durkheim – com todas as 

dificuldades imanentes ao nosso sistema judicial, é, em nosso sentir, uma 

forma de imposição de sofrimento aqueles que já se encontram, 

possivelmente, pelas próprias circunstancia da vida, suficientemente 

punidos. E este sofrimento – fale-se, aqui, em strepitus fori – prolonga-se, 

quando a solução judicial, em virtude de diversos fatores alheios à 

vontade do casal, não se apresenta com a celeridade devida. [i] Diante do 

disposto no art. 311, IV do CPC verifica-se que se trata de hipótese em 

que a petição inicial veio “(...) instruída com prova documental suficientes 

dos fatos constitutivos do direito do autor (...)”; dessa feita, não resta 

outra alternativa a não ser conceder a liminar decretando-se o divórcio 

das partes. Expeça-se à averbação à margem da Certidão de Casamento 

de ID n.º 16983418, após certificado o transito em julgado parcial da 

presente decisão. O requerido se manifestou no sentido de já ter realizado 

acordo extrajudicial com a requerida no tocante a divisão patrimonial (Id. 

31046688), no entanto não juntou qualquer documento comprobatório de 

suas alegações. O feito continuará tramitando em relação a divisão 

patrimonial. Desnecessária a realização de estudo psicossocial 

determinada anteriormente, uma vez que a Pensão Alimentícia, Guarda e 

visitas a favor dos filhos já foram decididos em autos que tramitaram 

perante a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá- MT. O Ministério 

Público declinou de suas atribuições (Id. 29993866). As partes são 

legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, assim 

sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: constituição e divisão dos bens adquiridos durante o 

matrimônio. Assim sendo dou o feito por saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26/06/2020, às 17:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Intimem-se as partes na pessoa de seus Defensor e 

Advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 09 de abril 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada. [i] REVISTA SINTESE DIREITO DE FAMÍLIA. V. 

15, n. 87, dez/jan.2015. SINTESE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013315-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. D. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1013315-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): VILMA NERES DE OLIVEIRA 

ALMEIDA REU: ANTONIO BISPO Vistos, etc. Esclareça a parte requerente 

quanto a existência de outros herdeiros do falecido suposto genitor, no 
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prazo de 05 ( cinco) dias. Cumpra – se. Cuiabá, 23 de abril de 2.020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005337-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. D. N. P. (REQUERENTE)

W. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO OAB - MT12992-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

imprimir o Formal no sistema. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1039894-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REU)

I. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. Após esse prazo os autos serão devolvidos ao 

arquivo. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019634-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1019634-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDIO LUIZ POZZEBON 

REQUERIDO: NATASHA DE ALMEIDA BISPO Vistos, etc. Intime - se a parte 

requerida para que querendo se manifeste no prazo de 05 ( cinco) dias 

quanto a documentação juntada pela parte querente. Decorrido o prazo 

certifique - se e venham conclusos. Cumpra - se. CUIABÁ, 3 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1042666-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. A. (REQUERENTE)

C. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035783-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELIANE MARCELLE PEREIRA OAB - MT23232/O (ADVOGADO(A))

GIOVANA PRADO DIAS OAB - MT23051/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. P. D. C. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1035783-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOENIR REZENDE OLIVEIRA REU: 

MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS Vistos, etc. O requerido 

MICHEL HÉLIO PRADO DE CAMARGO LIBOS interpôs EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS (Id. 12464862) em face da decisão (Id. 11595568) que 

fixou alimentos provisórios a favor da requerente JOENIR REZENDE 

OLIVEIRA, alegando contradição e erro material, diante do tempo que se 

passou do término da relação afetiva, não sendo crível que após tanto 

tempo venha requerer a condenação do requerido em verba dessa 

natureza. Menciona que após o término da relação à requerente já 

trabalhou com carteira assinada e possuí outro relacionamento, bem como 

vida social que demonstra a desnecessidade de uma prestação 

jurisdicional. Por fim, impugna quanto a pretensão relativa aos bens 

mencionados na inicial, pois, não foram constituídos durante a relação. 

Inicialmente, o embargo de declaração está disciplinado no art.1022 do 

CPC, que em suma, visa o esclarecimento de omissão, contradição ou 

obscuridade. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Portanto, entendo que as 

matérias suscitas nos referidos Embargos Declaratórios se confundem 

com o mérito da ação, e, não podem ser levadas em consideração para 

rever a decisão inicial que arbitrou alimentos provisórios a favor da 

Embargada. Não se trata de questão a ser decidida em sede de Embargos 

Declaratórios, e, a referida questão quanto a obrigação de pagamento de 

alimentos já foi decidida em sede de Agravo de Instrumento (Id. 

15616895), que revogou a decisão liminar desonerando o Embargante/ 

requerido da obrigação alimentar, merecendo a questão de uma maior 

produção probatória. Isto posto, REJEITO os EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS interpostos pelo requerido, primeiramente, porque não 

se trata de meios adequado para questionar a referida questão suscitada, 

e, por que a mesma já foi decidida pelo E. Tribunal de Justiça – 1ª Câmara 

Cível de Direito Privado. As partes são legítimas, estão representadas nos 

autos, não há preliminares, assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do 
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CPC[1], fixo como ponto controvertido: a comprovação do período de 

existência da União Estável, existência de patrimônio comum divisível, e, a 

existência ou não da obrigação alimentar do requerido em relação a 

requerente ; pelo que dou o feito por saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/05/2020, às 13:00 horas, ocasião em 

que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 31 de março 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028850-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

requerer o que de direito. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031934-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENDONCA REINEHR OAB - 890.744.321-15 

(REPRESENTANTE)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON RICARDO REINEHR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031934-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): R. F. M. R. REPRESENTANTE: 

ROSANGELA MENDONCA REINEHR REU: EDERSON RICARDO REINEHR 

Vistos, etc. Deverá o Sr. Gestor proceder as devidas alterações junto ao 

Distribuidor do Foro da Capital para constar que o presente feito se trata 

de ação de execução e não de conhecimento. Determino que se intime a 

parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a manifestação do executado (Id. 20114074). Após, remeta – se 

ao Ministério Público e por fim venham conclusos. Cumpra – se. Cuiabá, 15 

de abril de 2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015213-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. A. E. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. F. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015213-59.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31422405, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2020, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015675-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. G. (REQUERIDO)

I. D. M. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015675-79.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31441394, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2020, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 
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de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017348-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAENE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

HELOIZE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

ELIETE DOS SANTOS SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017348-10.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31423336. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045976-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

LEA DE GUSMAO E SILVA OAB - 863.170.671-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA OAB - MT11872-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1045976-43.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31500247 - "(...) Desta feita, não acolho a justificativa apresentada pelo 

executado. Em decorrência, ante o teor da certidão de ID. 30904698, 

manifeste-se a parte exequente em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que deverá apresentar a planilha 

atualizada do débito exequendo, com os abatimentos necessários, sob 

pena de extinção. Na sequência, com aporte do alusivo cálculo, intime-se 

o executado para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento das 

pensões alimentícias em atraso, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária de titularidade do exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Após, volvam-me conclusos para 

deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0003296-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. B. D. L. (EXEQUENTE)

M. B. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0003296-02.2015.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31500287 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente vindicou, através da petição de ID. 31036263, o aditamento do 

mandado constritivo, bem como postulou a penhora e avaliação do imóvel 

localizado à “Rua P, Quadra C, Casa nº 9, Jardim Luciana”, como também o 

depósito dos aluguéis em juízo, acaso o alusivo imóvel esteja alugado. 

Todavia, no tocante as pretensões relacionadas ao imóvel 

supramencionado, entendo que não merece acolhimento, porquanto, a 

presente demanda tramita sob o rito da coerção pessoal, razão pela qual, 

indefiro o referido pleito. Por outro lado, em relação ao pedido de 

expedição do mandado de prisão do executado, em decorrência da 

pandemia instaurada pelo Coronavírus, o CNJ editou a Recomendação nº. 

62/2020, a qual prevê medidas a serem adotadas pelos magistrados e 

Tribunais a fim de prevenir a propagação do Covid-19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendando, 

especificamente em relação aos presos por dívidas alimentares, que estes 

sejam colocados em prisão domiciliar. Da mesma forma, em recente 

decisão profer ida no HABEAS CORPUS Colet ivo nº 

1007514-09.2020.811.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso junto ao Tribunal de Justiça deste Estado, bem assim do 

posicionamento encampado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento do HABEAS CORPUS Nº 568.021 - CE 2020/0072810-3, 

sobreveio a obrigatoriedade da fixação do regime domiciliar para 

cumprimento das prisões civis dos devedores de alimentos em todo o 

território nacional. Nesta toada, entendo que o cumprimento da constrição 

do executado, diante do atual cenário, não teria o efeito prático almejado, 

pois a prisão civil seria, necessariamente, cumprida em regime domiciliar, o 

que consistiria em chancelar, judicialmente, a inadimplência, eis que o 

devedor não se sentiria efetivamente coagido a quitar o débito, sapiente 

que penalidade alguma lhe seria de fato impingida, notadamente se 

considerarmos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério 

da Saúde recomendam à população que se distanciem, ao máximo, do 

convívio social, permanecendo em suas casas a fim de evitar a 

disseminação do contágio do COVID-19. Nessa senda de raciocínio, 

necessário rememorar que o intuito da prisão civil do devedor de alimentos 

é obter a efetivação da obrigação alimentar através da coerção 

acarretada pela intimidação, em tese, do alimentante inadimplente 

decorrente da possível privação de sua liberdade. Desta feita, e sem 

embargo das decisões exaradas pelos nossos Tribunais Superiores, mas 

considerando que no entender desta julgadora a conversão da prisão do 

regime fechado para o domiciliar, não surtiria o efeito coercitivo almejado, 

intime-se a parte exequente para se manifestar se possui interesse na 

conversão do procedimento desta execução para o rito da expropriação 

de bens ou na suspensão do processo até que sobrevenha orientação 

diversas dos nossos tribunais superiores. Após, conclusos para 

deliberação, inclusive para eventual recolhimento do mandado de prisão 

outrora expedido nos autos. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004747-19.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO OAB - SP282660-O 

(ADVOGADO(A))

DARCI INÊS JAGER PEREGO OAB - MT15901-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paulo Sergio Missasse OAB - MT7649-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849-O (ADVOGADO(A))
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KAROLINE CARVALHO COSTA OAB - MT25514-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0004747-19.2002.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31503778 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que a parte exequente 

atingiu a maioridade, consoante documento de ID. 23931321, p.2, de 

maneira que, suspendo a demanda pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

que seja regularizada a sua representação processual, bem como 

renovada a declaração de hipossuficiência, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I do CPC. 

Por outro lado, atendida a determinação supra, após certificada a 

ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se segue. (...)". 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032129-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. O. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0032129-93.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 31086463, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 15/04/2021, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1028638-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. D. M. (REQUERENTE)

E. R. D. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. B. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028638-56.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31443476 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 21336405, atinente à guarda de S.H.F.M., para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade que ora concedo. Expeça-se o competente 

Termo/Alvará de Guarda Compartilhada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, 

com as devidas anotações e baixas de estilo." Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1061186-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. P. (REQUERIDO)

J. J. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061186-37.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31443795 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 27645512, atinente à guarda de Elisangela Peres Oliveira 

Albuquerque e Gabrielly Peres Oliveira Albuquerque em favor da avó 

paterna VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas 

e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade que ora concedo. Expeça-se o competente Termo/Alvará de 

Guarda. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020703-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA YURIKO TATEHIRA ESMARCCI (REQUERENTE)

JOSE RUBENS VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEONIR ANTONIO JORGE OAB - MT23002-O (ADVOGADO(A))

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020703-62.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem como o insucesso na busca de 

algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do 

expediente ,  impuls iono os autos para in t imar  o(a ,s ) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31476556 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0037553-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS OAB - MT15838-O (ADVOGADO(A))

KEYLLA REGINA SIMAS CAVALCANTE OAB - 007.942.461-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS OAB - MT15838-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0037553-87.2014.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31475137 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 
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Novo Código de Processo Civil c.c. artigos 840 do Código Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, os termos da avença de revisão de alimentos, 

encartada no ID. 27487554, p.3 à p.5, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério Público. Custas 

e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão da 

justiça gratuita concedida as partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as 

devidas anotações e baixas de estilo." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007321-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. L. L. (EXEQUENTE)

R. L. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE AGOSTINHO DO NASCIMENTO OAB - 405.773.761-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT16473-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007321-36.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31307981 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes e, em decorrência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao 

Ministério Público. Custas e despesas pelo executado, todavia, suspensa 

a exigibilidade em decorrência da gratuidade, que ora concedo ao 

executado, por preencher os requisitos legais. Havendo inadimplemento 

das obrigações assumidas pelo devedor, a exequente poderá requerer o 

desarquivamento e prosseguimento da execução nestes mesmos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1015779-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015779-71.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31272141 - "(...) Ante o exposto, e por mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, o RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO e, por conseguinte, CONVERTO EM DIVÓRCIO A SEPARAÇÃO 

JUDICIAL outrora existente entre Lucia Regina de Souza e Carlos Alberto 

Alves Antunes, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, III, “a”, do 

CPC/2015. Ante o reconhecimento da procedência do pedido, com fulcro 

no artigo 90, caput, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no 

§2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade em 

decorrência da gratuidade a qual faz jus, e, ora concedo, em decorrência 

do preenchimento dos requisitos legais. No mais, cancelo a audiência 

outrora designada. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais do casamento. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos." Cuiabá/MT, 24 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004439-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004439-33.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31281538 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do 

acordo de ID. 28784725, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, RECONHEÇO a união estável entre 

Gustavo Silva Arruda e Hemanuelly Ludmila Martins, com início em 

01/05/2018 e a DECLARO DISSOLVIDA em 14/12/2019, bem assim para 

que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença, 

atinentes a guarda, alimentos e regulamentação de visitas do filho menor. 

Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas pelos interessados, pro 

rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida nos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado desta sentença, promovam-se as anotações, baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014770-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. N. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014770-31.2019.8.11.0002 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31446750 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial para acolher a oferta 

de pensão realizada e FIXÁ-LA em favor da requerida no importe 

correspondente a 20% do salário mínimo, a ser depositado todo dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da demandada. Por conseguinte, 

julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno a demandada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que com fundamento 

no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Transitada em julgado, intime-se a 

requerida para declinar sua conta para depósito no prazo de cinco dias, e, 

se findo in albis, fica desde já determinada a expedição de ofício a 

instituição bancária a fim de providenciar a abertura de conta em nome da 

demandada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as 

baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito. Ciência ao 

Ministério Público." Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038964-12.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

JEFFERSON BARBOSA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZE FATIMA PIRES OAB - 274.564.471-87 (PROCURADOR)

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038964-12.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, impulsiono os autos 

para intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de 

imprimir o respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à 

parte interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016651-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIMARA COELHO BORGES OAB - 568.386.621-91 (REPRESENTANTE)

RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT23526/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT6776-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016651-91.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem como o insucesso na busca de 

algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do 

expediente ,  impuls iono os autos para in t imar  o(a ,s ) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31416791 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012775-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANA MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA PONCEANO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Ofício n.º 452/2020 Cuiabá - MT, 24 de abril de 

2020. Referência: Processo n.º 1012775-26.2020.8.11.0041 Parte autora: 

REQUERENTE: MARIO CESAR REVELES PEREIRA Senhor(a) Gerente, Ao 

tempo em que o(a) cumprimento, tendo em vista o resultado negativo da 

pesquisa BacenJud, REQUISITO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 

(quinze) dias, informações acerca da existência de valores junto à Caixa 

Econômica Federal, principalmente a título de FGTS, deixados pelo(a) 

falecido(a) Ana Maria Conceição de Almeida Ponciano (CPF n.º 

943.352.491-87, RG n.º 1064871-2 SEJUSP/MT, filiação: Ana Evanil Batista 

Conceição, natural de Cuiabá-MT, nascida em 14/06/1974). Sendo 

constatada a existência de saldo positivo, o valor deve ser depositado na 

conta única do Poder Judiciário de Mato Grosso, seguindo, para tanto, as 

instruções abaixo: · Acessar o “site” www.tjmt.jus.br; · Clicar no ícone 

“DEPÓSITOS JUDICIAIS”; · Clicar em “Emissão de Guia Pública”; · 

Preferencialmente - “Pesquisar por Número Único”; · Escolher – Comarca: 

"Cuiabá Cível"; · Preferencialmente - Número do Processo: “ 

1012775-26.2020.8.11.0041”; · Preencher o valor do depósito; · Selecionar 

o Tipo de Depositante (parte ou terceiro); · Preencher número do 

CPF/CNPJ; · Clicar em “Validar” (verificando em seguida se o nome do 

depositante é preenchido corretamente pelo sistema); · Preencher os 

caracteres de “confirmação” disponibilizados automaticamente pelo 

sistema; · Clicar em “Emitir Guia”; · Proceder ao respectivo recolhimento; · 

Encaminhar comprovante de recolhimento a este Juízo para juntada aos 

autos. Atenciosamente, Assinado eletronicamente Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito AO(À) SENHOR(A) GERENTE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 3.465, 

CENTRO, CUIABÁ-MT, CEP: 78005-500. Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020840-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VARGAS (EXEQUENTE)

JOAO GABRIEL VARGAS WOLSCHICK (EXEQUENTE)

JOAO RAFAEL VARGAS WOLSCHICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEY WOLSCHICK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0020840-66.2016.8.11.0041 Certifico que, nada 

obstante a manifestação de ID 31460724, até o presente momento a parte 

exequente não trouxe o memorial de cálculo, como determinado na 

decisão de ID 26007171. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018277-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENILDA SOARES ALBUQUERQUE DE DONATIS OAB - SP96902-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT14103-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, para cumprimento da decisão de ID 30913687 

e tendo em vista as diretrizes delineadas nas decisões de ID 23887024 e 

ID 23888603, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, fazê-la, carreando-a aos autos para o seu envio ao Juízo 

Rogado. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011302-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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LAZARA DE SOUZA OAB - 544.382.841-04 (REPRESENTANTE)

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011302-05.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31516210. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011103-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCH DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

GISELE LETICIA ROCHA VIANA (REQUERENTE)

THIAGO SIBOLDE DA ROCHA (REQUERENTE)

FABIO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

ADA IZABEL DA ROCHA (REQUERENTE)

LIVIA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

J. R. V. (REQUERENTE)

LIGIA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

JANAINA ANDRADE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADA IZABEL DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1011103-17.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de demanda nominada 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA O RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, COMBINADA COM 

PARTILHA DE ÚNICO BEM formulada por ADA IZABEL DA ROCHA e 

outros, todos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, em 

apertada síntese, que a primeira interessada conviveu em regime de união 

estável com Julio César Martins Viana de 3.6.1995 até 2 de dezembro de 

2018, data do falecimento deste. Pondera que da união tiveram três filhos, 

dois deles incapazes, vindicando a homologação do acordo para que seja 

possível perceber pensão por morte do seu falecido companheiro, 

ponderando, para tanto, a existência de Escritura Pública de União Estável 

firmada por ambos confirmando o período alegado como convivência. 

Requer, ainda, a partilha de um automóvel e a busca de valores em 

instituições bancárias, tudo de forma consensual entre os demais 

herdeiros. Através do despacho de ID. 18772482 foi determinado o aporte 

ao feito do instrumento procuratório outorgado por uma das filhas do 

falecido, como também o recolhimento das custas judiciais, o que foi 

atendido através dos documentos que instruem a petição de ID. 18799678. 

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela acolhida da 

pretensão, ID. 19415600. No ID. 21376092 foi proferida sentença parcial 

de mérito, extinguindo o processo em relação ao pedido de partilha de 

bens, prosseguindo a demanda apenas no que atine ao pleito de 

reconhecimento e dissolução de união estável. Através do mesmo ato, foi 

nomeado curador especial aos incapazes e facultado que os interessados 

esclarecessem a ocorrência da separação de fato do falecido de sua 

esposa durante o período alegado como convivencial. Por meio da petição 

de ID. 25438172 os interessados vindicaram o reconhecimento da união 

com início a partir do divórcio do falecido. A curadora especial nomeada 

apresentou contestação por negativa geral no ID. 27252726. O Ministério 

Público requereu a homologação do acordo, ID. 27870938. Vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Cuida-se de HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO PARA O RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM, COMBINADA COM PARTILHA DE ÚNICO BEM 

formulada por ADA IZABEL DA ROCHA e outros, todos qualificados nos 

autos, objetivando o reconhecimento de união estável entre a primeira 

interessada e o extinto Julio César Martins Viana. Inicialmente, recebo as 

emendas efetuadas nos autos, razão pela qual este juízo passará à 

análise do pretendido reconhecimento e dissolução de união estável 

durante o período de 06.10.1997 à 2.12.2018. Vislumbra-se que a 

demanda tem natureza consensual, visando, além do reconhecimento e 

dissolução de união estável post mortem, o levantamento de valores 

depositados em conta pertencente ao extinto. A respeito, reza o artigo 

487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a 

requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - 

homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se. A união estável é reconhecida como entidade familiar, 

equiparada ao casamento, pelo artigo 226, §3º, da Constituição Federal. 

Por seu turno, a lei material prevê a necessidade da presença de certos 

requisitos para a sua configuração, estabelecendo o artigo 1.723 do 

Código Civil que é reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A 

doutrina adverte que a definição da união estável deve partir do conceito 

de família, porque o objetivo do Direito é a proteção do núcleo familiar. 

Essa é a lição da jurista Maria Berenice Dias: O delineamento do conceito 

de união estável deve ser feito buscando os elementos caracterizadores 

de um ‘núcleo familiar’. É preciso saber se daquela relação nasceu uma 

entidade familiar. Os ingredientes são aqueles já demarcados 

principalmente pela jurisprudência e pela doutrina pós-constituição de 

1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole 

relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses 

elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o 

conjunto de determinados elementos que ajuda a objetivar e a formatar o 

conceito de família. O essencial é que se tenha formado com aquela 

relação afetiva e amorosa, uma família, repita-se. Os elementos 

intrínsecos e extrínsecos, objetivos e subjetivos, em cada caso concreto, 

são os que nos ajudarão a responder se ali está caracterizada, ou não, 

uma união estável. (in Direito de Família e o Novo Código Civil, Ed. Del Rey, 

4ª edição, pág. 221). Depreende-se, assim, que para a caracterização da 

união estável como entidade familiar, como indicam os dispositivos legais 

acima mencionados, devem estar presentes, na relação afetiva, além dos 

requisitos mencionados, a ausência de impedimentos para o casamento, 

ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial. A análise dos 

requisitos ínsitos à união estável deve centrar-se na conjunção de fatores 

presentes em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a 

participação de esforços, a posse do estado de casado, a continuidade 

da união, a fidelidade, entre outros. Tornado à hipótese vertida nos autos, 

vislumbro que o relacionamento mantido entre a interessada Ada e o Sr. 

Júlio César se enquadra no disposto no artigo 1723 do Código Civil, 

restando ausente os impedimentos legais, eis que requereu o 

reconhecimento da união após o divórcio do companheiro de sua então 

esposa. No mais, verifico que durante o período alegado como 

convivencial adveio filhos em comum, como também os filhos unilaterais do 

falecido estão acordes com a pretendida declaração de união, além de 

haver Escritura Pública de União Estável firmada em vida pelo de cujus e a 

interessada. Destarte, não vislumbro maiores dificuldade para o 

reconhecimento da união estável pretendida, a qual é possível denotar, 

pelo acervo processual que o relacionamento perdurou por anos, se 

findando apenas com o óbito do Sr. Júlio César. Desta feita, tenho por 

presentes os requisitos necessários à configuração da união estável, eis 

que a convivência era pública, contínua e duradoura, além de estabelecida 

com o objetivo de constituição de família, desta forma é imperioso 

reconhecer a união estável vindicada, a qual apenas se encerrou com a 

morte do companheiro. De outro norte, os interessados também pleitearam 

o levantamento de valores depositados em conta do extinto, o qual deixou 

bens a inventariar. Consigno que a expedição de Alvará Judicial, em 

situações tais como a dos autos, observa procedimento especial previsto 

na Lei nº. 6.858, de 24 de novembro de 1980 a qual “dispõe sobre o 

Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos 

em Vida pelos Respectivos Titulares”, prevendo requisitos específicos 

para o levantamento dos valores depositados em conta bancária do 

extinto, senão vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 
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aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição 

de dependentes habilitados na forma da legislação específica dos 

servidores públicos estadual, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. No caso dos autos, através da presente está sendo 

reconhecido o vínculo de companheirismo entre a interessada Ada e o Sr. 

Júlio, além de estarem habilitados nos autos os demais filhos do extinto, 

vindicando a divisão igualitária de eventuais saldos existentes em conta 

bancária, não vislumbro óbice para a acolhida da pretensão. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo de ID. 18734658 e 

25438172, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos 

apenas em relação ao rateio de eventual saldo existente em instituição 

bancária e também no que atine a convivência alegada e, por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável entre ADA IZABEL DA ROCHA e JULIO 

CÉSAR MARTINS VIANA, com início em 06.10.1997 e a DECLARO 

DISSOLVIDA em 2.12.2018, com a morte do Sr. Júlio. Proceda-se com a 

necessária pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a verificação da 

existência de valores depositados eventualmente em instituições 

bancárias em nome do falecido, e, em caso positivo, efetue-se a 

transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, devendo o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores e, na sequência, expedir o 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Custas e despesas pelos interessados, 

pro rata. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Serviço Registral e Notarial de Pessoas Naturais 

competente, requisitando o registro da união estável ora reconhecida e, na 

sequência, a averbação de sua dissolução, nos termos do Provimento nº 

37 do CNJ e, ainda, sendo o caso, o ALVARÁ. Em seguida, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 

24 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016893-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALASTORI TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA PENHA LOPES OAB - ES21312 (ADVOGADO(A))

ADAMASTOR STEIN OAB - ES22577 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE ARRECADADOR DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: O Juízo de 1º grau é incompetente para 

processar e julgar mandado de segurança aforado contra SECRETÁRIO 

DE ESTADO. Posto isso, com base nas disposições do art. 96, inciso I, 

alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, declino a 

competência para o e. Tribunal de Justiça/MT. Intime-se. Às urgentes 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1046483-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo impetrante, revogo a liminar e JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017547-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZA MARQUES SOARES OAB - PR44031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, A inicial está desacompanhada do 

comprovante de pagamento das custas processuais. Portanto, intime-se a 

empresa exequente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias 

promover a regularização processual, pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037312-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Posto isso, por traduzir a soberana 

manifestação de vontade da impetrante e para que surtam os efeitos 

legais e jurídicos desejados HOMOLOGO por sentença a desistência da 

ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base 

nos artigos 200, parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC. Sem custas e 

honorários. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017163-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, por cautela, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 442 de 921



intimação da parte requerente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) 

dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira na forma dos 

artigos 98, caput do CPC e 5º, LXXIV/CF e/ou promover o recolhimento das 

custas, pena de cancelamento da distribuição. Com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042694-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO NUNES LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, diante do absoluto 

abandono da causa pelo impetrante, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062387-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300 

do CPC, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a 

suspensão provisória da decisão proferida nos autos do Processo 

Administrativo nº 426.646/2018 e consequentemente a inexigibilidade da 

penalidade imposta contra a empresa TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

EIRELI até julgamento de mérito, pena de multa diária a ser aplicada por 

este Juízo. Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/ 

GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, 

VI ambos do CPC c/c Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza 

dos interesses em disputa, a autocomposição se revela inviável. CITE-SE o 

requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, 

ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação 

(art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências 

legais. Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar 

a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá 

especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas 

necessárias, pena de indeferimento. Sucessivamente, intimem-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[2], indicar e 

justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. A 

seguir, ouça-se o MPE. Intime-se por oficial de justiça plantonista. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000298-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (IMPETRADO)

MARIA HELENA RONDON LUZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Por este fato, com sustentáculo no poder geral da cautela, postergo a 

apreciação do pedido liminar para após a notificação da autoridade 

apontada como coatoras e do MPE. Notifique-se a autoridade nominada 

como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. 

Decorrido o prazo com ou sem as informações, certifique-se e ouça-se o 

ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei MS). Às 

urgentes providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016682-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BONI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de consequência 

determino a suspenção do recolhimento do tributo de ICMS pelo regime de 

estimativa simplificada (art. 157 do ICMS revogado pela LC 631/2019 com 

efeitos a partir de 1ª/01/2020), bem como ordeno o imediato 

enquadramento da impetrante TRANSPORTES BONI LTDA no regime de 

apuração normal ICMS, nos moldes dos artigos 132, V do RICMS/MT, até 

final decisão de mérito. Notifique-se com urgência a autoridade coatora 

sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido 

o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os 

autos ao representante do MPE, nos termos e para os fins do art. 12, da 

Lei nº. 12.016/2009. Intime-se, por Oficial de Justiça Plantonista. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051488-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de 

trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021036-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARIFE MOHAMAD HALLAK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por ZARIFE MOHAMAD HALLAK, a fim de assegurar, em 

definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do 

impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas estaduais e 

municipais, objeto do writ. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de 

determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos 

já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017792-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência da Vara Especializada em 

Execução Fiscal é ABSOLUTA nos executivos fiscais e nas causas 

correlatas que tenham por objeto crédito inseridos em dívida ativa. Desta 

forma, considerada a matéria e qualidade das partes, em obediência à 

Resolução nº 023/2013/TP, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a presente ação declaratória, e, por consequência 

lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para a Vara 

Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, com a urgência 

necessária. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027904-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES DA FONSECA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por GABRIEL FERNANDES DA FONSECA CARVALHO, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito 

dos débitos sob a competência do Detran/MT, objetos deste writ, bem 

como os efeitos decorrentes. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de 

determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos 

já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009799-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CARVALHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO (IMPETRADO)

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO a liminar e, via de consequência, determino a 

autoridade coatora que conceda licença maternidade a impetrante 

JANAINA CARVALHO DA SILVA (matrícula 280270) pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias, a contar da data do nascimento do seu filho, 

26/12/2019, sem prejuízo do salário e do emprego (estabilidade 

constitucional), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a 

ser fixada por este Juízo. Notifique-se com urgência a autoridade coatora 

sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) 

dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido 

o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009. Intime-se, por Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1028334-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico em parte a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS 

PERON, a fim de assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do 

veículo de propriedade da impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do 

pagamento tão somente em relação as multas por infrações de trânsito 

dos débitos sob a competência do Detran/MT. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008720-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA FERREIRA DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Sr. Alex Vieira Passos (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da 

Lei nº 12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de 

consequência, determino a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e 

sob pena de desobediência, proceder à nova análise do processo 

administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo 

Edital n° 005/2019/GS/SME, considerando que, para todos os efeitos, o 

cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em 

Pedagogia é acumulável com o cargo de natureza técnica de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil (TDI), atualmente ocupado pela impetrante, 

ressalvada, todavia, a incompatibilidade de horários. Notifique-se a 

autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060029-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BENTO GONÇALVES VILELA (IMPETRADO)

Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário 

Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos. Irresignado coma decisão que indeferiu a liminar pretendida, o 

impetrante formulou pedido de reconsideração. A decisão, no entanto, 

está devidamente fundamentada e não houve alteração da situação fática 

processual. Logo, sem maiores delongas, indefiro o pedido e mantenho a 

decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Cumpra-se decisão 

inicial com a notificação da autoridade coatora e remessa do MS a d. MPE. 

Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1025088-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de 

trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009226-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. E. R. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEONILO PRETTO JUNIOR OAB - SC16266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. E. T. D. P. A. T. D. S. D. F. M. (IMPETRADO)

S. D. N. D. R. P. D. S. D. F. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, A decisão liminar foi concedida em 
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26/03/2020, porém, sem qualquer efetividade até a presente data. Petição 

(ID 31302681) o impetrante postulou a notificação da autoridade coatora 

com urgência. Ante a realidade dos autos, intime-se a autoridade coatora 

por Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento imediato da decisão 

liminar. Após, cumpra-se parte final do decisum. As urgentes 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019529-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)

Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (IMPETRADO)

Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secreteria de 

Fazenda do Estado de Mato Gr (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com tais considerações, respeitando 

entendimentos contrários e frisando que o Mandado de Segurança não se 

presta à proteção de direitos eventuais e ou póstumos, ou seja, não tem 

como finalidade estabelecer regras de conduta para possíveis casos 

vindouros, o que significaria conceder um efeito normativo à sentença, o 

que, nesse caso, geraria interferência abstrata na fiscalização tributária 

do Estado, julgo improcedentes os pedidos e DENEGO A ORDEM, 

revogando a liminar concedida. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1035381-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LEMES DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por VALQUIRIA LEMES DE MORAES, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1033972-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIO SANT ANA DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por TARCILIO SANT ANA DA SILVA SOUZA, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de 

trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039409-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE DE PAULA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034576-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOREIRA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 
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Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503957-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CALEB MIGUEL DA PAIXAO (AUTOR(A))

BERNARDINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504906-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BACA HERMOZA (AUTOR(A))

CLAUDIA MARIA SOUZA MORBECK MATTOS (AUTOR(A))

TAMARA THAIS DE OLIVEIRA CRUZ (AUTOR(A))

JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA (AUTOR(A))

LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504949-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS (AUTOR(A))

ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RONALDO CRISTIAN DE MORAES BORGES (AUTOR(A))

RENATO SANTOS ARRUDA (AUTOR(A))

WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017893-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TANIA HYGINO DE MIRANDA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CRISTIANE MORAES PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDILEIA PEREIRA DO CARMO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031990-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA PAULA DE ALMEIDA MORAES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036310-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005952-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA PEREIRA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028211-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILETE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 

qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043915-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BORGES DE AGUIAR ARGUELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007319-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 

05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por 

critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, 
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qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular 

n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para 

analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e 

efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027031-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por MARCELO ALVES DOS SANTOS, a fim de 

reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de 

trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. 

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. 

Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor 

do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a 

remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já 

delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005609-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta feita, intime-se a parte impetrante 

para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a íntegra do 

processo administrativo nº 5078665/2014, em especial, a data de prolação 

e ciência da decisão administrativa que constitui em definitivo o crédito 

tributário discutido. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, 

tragam conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017714-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Comarca. Intime 

o requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016860-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FRANCISCA MARCAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO a liminar postulada. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1062182-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAINAGRO MT LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE OAB - MT27348/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE PROGRAMAS DE INCENTIVO DA SEDEC MT 

(IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Investimento e Agronegócio (IMPETRADO)

COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD 

(IMPETRADO)

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR, 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MURILO MOURA MESQUITA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1062182-35.2019.8.11.0041. VISTOS ETC. Intimem-se as partes quanto ao 
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teor da decisão que deferiu o pedido liminar atribuindo efeito suspensivo 

ao Agravo de Instrumento n.º 1005423-43.2020.8.11.0000. No mais, 

cumpra-se a decisão com Id. 31424984. Após, abra-se vista ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004390-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. M. RIBEIRO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reduzir as multas aplicadas nos 

TAD’s n. 1130167-7, 1130162-7, 1130168-9, 1130168-7, 1130168-2, 

1130168-0, 1130167-8, 1130167-5, 1130167-4, 1130163-2, 1130161-9, 

1130161-4, 1130159-6, 1130158-7, 1130158-6, 1130151-8, 1130153-3, 

1130152-9, 1130158-1 e 1130150-2 ao valor equivalente a 100% do 

imposto devido na operação (ICMS) e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Intimem-se. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e 

arquivem-se os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017118-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. A. M. E. U. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO OAB - GO18044 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. R. P. D. S. D. E. D. F. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, 

I, Lei n. 12.016/09). Oficie à Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Defiro o trâmite da ação em segredo de justiça diante da documentação 

fiscal acostada à exordial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017131-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Antônio Roberto Possas de Carvalho (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, já ausente um dos 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro o pedido para que as 

comunicações se realizem em nome de Mikael Aguirre Cavalcanti (OAB/MT 

9.247), Alessandro Tarcísio Almeida da Silva (OAB/MT 4.677) e Pedro 

Sylvio Sano Litvay (OAB/MT 7.042). Notifique-se a autoridade coatora, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie à Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016082-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PIMENTA ANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, DECLINO da competência e 

determino a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá. Cumpra-se, com urgência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016395-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USINAS ITAMARATI S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA OAB - SP165417 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: HOMOLOGO a desistência do presente 

mandamus para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a 

presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039662-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HAIRTON BORGES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL OAB - MT27698/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016563-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINA CAETANA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006112-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES CUPERTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Ciente quanto ao teor da 

Respeitável Decisão lançada nos autos. No mais, intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o devido andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016021-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 

(ADVOGADO(A))

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Em conclusão, a vista dos argumentos 

apresentados e em juízo de cognição sumária não exauriente, constato 

que o Poder Judiciário não pode conceder a dilação de prazo para 

recolhimento de tributo. A concessão da moratória exige ação conjunta do 

Poder Executivo e Legislativo para sua concretização, dentro dos critérios 

da conveniência e oportunidade que rege a elaboração dos atos 

administrativos. Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Nos 

termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 

7º inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018572-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE RODRIGUES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por isso, e com amparo no artigo 2º, 

parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011172-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MARTINS CABRAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA DE MIRANDA NETO OAB - GO43582 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante ao exposto, DECLINO da competência 

para conhecimento e julgamento da presente ação mandamental em favor 

do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

REMETAM-SE os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016897-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN THIRZA CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Posto isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com 

fundamento no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A 

LIMINAR vindicada e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade 

coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda 

nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no 

certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para 

todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) 

é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor do Ensino 

Fundamental (Pedagogia), ressalvada, todavia, a análise da 

compatibilidade de horários. Intime-se. Nos termos do art. 7º, inciso I, da 

Lei n. 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora 

para prestar informações que reputar necessárias, no prazo de 10 (dez) 

dias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação 

judicial do Município de Cuiabá (art. 7°, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). 

Após, com ou sem a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1052206-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Novo Paraiso, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Por 

estes fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Nos termos do artigo 

7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como 

coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019334-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do CPC. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, 

§3º, II, CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas 

e anotações necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030920-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548-O 

(ADVOGADO(A))

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT11354-O 

(ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, HOMOLOGO o reconhecimento 

da procedência do pedido e, nos termos do artigo 487, III, 'a', do CPC, 

DECLARO extinta a ação com julgamento de mérito. Em face do princípio 

da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c 

artigo 90, ambos do CPC, em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). 

P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016194-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEITE PIMENTEL OAB - RS19507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR requestada, a fim de 

que o impetrado se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança de 

ICMS incidentes sobre as operações de transferência de bens e 

mercadorias de propriedade do impetrante entre matriz e as filiais 

localizadas no Estado de Mato Grosso, quando tais operações se limitarem 

a simples deslocamento físico de bens destinados ao ativo imobilizado e 

quando ausente qualquer atividade de transformação ou de agregação do 

valor econômico das mercadorias. INTIME-SE. Em tempo, ADVIRTO o 

impetrante quanto a necessidade de promover a adequada escrituração 

fiscal da remessa das mercadorias, de modo a demonstrar a propriedade 

pretérita do bem e a ausência de fim comercial com a operação de 

realizada. Ademais, RESSALVO que a presente decisão não tem efeito de 

salvo conduto tributário, devendo o impetrante cumprir todas as 
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obrigações escriturais e acessórias exigíveis, estando a Administração 

Fazendária autorizada a adotar as providências fiscalizatórias regulares. 

Nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da 

existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato 

Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 12016/09). Após, com ou sem 

manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018876-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022999-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação, nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1025561-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARCELO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à 

autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do 

ano de 2018, referente ao veículo VW/UP, placa QBF-0767, chassi 

9BWAG4121FT536864, RENAVAM 01085162475, ano 2014/2015, ao 

pagamento das multas lavradas e relacionadas no documento Id. 

14677883. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 

105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 

12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. 

Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004408-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à 

autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do 

ano de 2018, referente ao veículo RENAULT/LOGAN, PLACA OBN2664, 

CHASSI 93YLSR7RHDJ627994 RENAVAM 00534271456, ao pagamento 

das multas lavradas e relacionadas no documento Id. 13463266. Sem 

custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição 

Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). 

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a 

presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. 

TJMT, com nossas homenagens. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006522-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO DIDONE OAB - BA16528 (ADVOGADO(A))

RODRIGO ZUNIGA DE MELO SOUSA OAB - BA17464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MTGÁS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Prossiga o feito em sua tramitação regular, conforme já 

determinado nos autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1029327-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR LAURO TEIXEIRA PRATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 
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acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Considerando o pedido do impetrante, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação, pelo 

que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004154-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento. O presente incidente tem por 

objeto a verificação da existência da defasagem salarial decorrente da 

implantação da URV, bem como a identificação de sua dimensão. A vista 

da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a 

realização de perícia. Com efeito, NOMEIO o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso. Observados os parâmetros fixados na sentença e 

respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo 

suficiente para o esclarecimento da questão controvertida que o Senhor 

Perito, na forma do artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS: 

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência. 

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público? 3. A Lei 

Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente? 

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação. 5. Por 

ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94? 6. 

Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual? 7. 

Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar. 8. Nos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de 

admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de 

pagamento? Discriminar. Desde logo ARBITRO honorários periciais no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo 

estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ. INTIMEM-se as partes 

para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes 

facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos 

complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. 

Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de 

seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, 

do CPC. Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários. Prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo 

prazo, o executado deverá apresentar as fichas financeiras da parte 

autora, sob pena de multa diária. Caso qualquer das partes apresente 

questionamentos ou quesitos, VOLTEM-me conclusos. Realizado o 

depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentado o laudo, INTIMEM-se as 

partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019689-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MACEDO VIRONDA OAB - SP89243 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, pelo que DECLARO nulo o 

processo administrativo n. 0111-021-519-4, determinando ainda o 

cancelamento das restrições eventualmente impostas em decorrência do 

débito fiscal. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Condeno a parte requerida no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC. Decisão 

NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007661-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do CPC. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, 

§3º, II, CPC). P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas 

e anotações necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1028486-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKA PET REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo 

que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade 

coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018 

do veículo VW modelo AMAROK CD 4X4 TREND, placa QBZ 8379, ano 

2015/2016, cor prata, RENAVAM 01075189249 e Chassi 

WV1DB42H3GA006004 ao pagamento das multas lavradas e 

discriminadas no documento Id. 15041914. Sem custas conforme o 

disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. 

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 14, 

parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita 

a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos 

voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. P. 

R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012675-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, a teor do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formalizada e, por 

conseguinte, DECLARO extinta a ação sem julgamento de mérito. Ante ao 

princípio da causalidade (art. 90, CPC), porquanto angularizada a relação 

processual pela citação, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, III, 

CPC, arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa. P. R. I. 

Vista ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000645-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO - SEMADES (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

FLAVIO CESAR PALEARE OAB - 804.588.661-72 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Considerando o pedido do impetrante, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação, pelo 

que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017445-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à 

autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do 

ano de 2018, referente ao veículo CHEVROLET/COBALT. 1.4 LT, FLEX, 

ANO 2014 E MODELO 2015, RENAVAN 01019410229, CHASSI 

9BGJB69XOFB137130, PLACA QGB 5549, ao pagamento das multas 

lavradas e relacionadas no documento Id. 13751787. Sem custas 

conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de 

Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do 

artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença 

está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas 

homenagens. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001526-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCOS MANZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento: (a.) 

da indenização do valor concernente a conversão em pecúnia de 6 

(meses) meses de licença-prêmio não usufruída e nem considerada para 

fins da aposentadoria, referente aos quinquênios 2003/2008 e 2008/2012, 

a ser calculado com base na remuneração do autora no ato de sua 

aposentação e; (b.) da restituição dos valores descontados para fins 

previdenciários (abono de permanência), devidos a partir do dia 

11-11-2007 e até a efetiva implantação em janeiro/2014, a ser caculado 

tendo em vista aos valores descontados em cada referência. A apuração 

dos valores retroativos do abono de permanência deverá limitar-se ao 

período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. O 

montante devido da condenação deverá ser atualizado e acrescido de 

juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, mediante pronto 

cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de 

cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC). Atento ao princípio da 

sucumbência e à vista da recaída mínima do direito autoral, CONDENO a 

parte ré ao dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 

85, §3º, II, do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) do valor liquidado da 

condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do 

Tema 810 do STF, a contar desta data. Decisão sujeita ao reexame 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017717-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: sso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 

3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). 

P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010902-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERNANDES VENTURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial 

para condenar a parte requerida ao pagamento à título de indenização do 

montante concernente a conversão em pecúnia de (a.) 5 (cinco) meses de 

licença-prêmio não usufruída, referente aos quinquênios 27-5-99 a 

26-5-04 (2 meses) e 27-5-09 a 26-5-14 (3 meses); 3 (três) meses de 

férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 27-5-11 a 

06-5-12; 27-5-12 a 26-4-13 e; 27-5-13 a 25-6-14, acrescidos de 1/3 (um 

terço) do subsídio vinculado aos períodos não usufruídos e; 5/12 (cinco 

doze avos) de férias proporcionais concernentes ao período 

compreendido de 27-5-14 a 4-11-14. Os valores serão apurados em 

liquidação de sentença, por simples cálculos aritmético (art. 509, §2º, 

CPC), tendo por base o valor da remuneração do autor no momento de sua 

aposentação. No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos 

deverá seguir na forma do Tema 810 do STF. Atento ao princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte ré ao dos honorários advocatícios, os 

quais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de 

juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026825-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ANTONIO ALVES OAB - SP181294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

acima apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 

Decisão não sujeita ao reexame necessário. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010942-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. 

Atento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora no 

pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 

3º, I, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Decisão NÃO sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). 

P. R. I. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-se com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059709-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048331-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013985-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO LEMES DUARTE (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do 

CPC. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 

105 STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013595-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CAROLINY DE LIMA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Dessa forma, CONSTATA-SE A 

LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o 

presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por 

conseguinte, DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 

10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 

(Súmulas 512 STF e 105 STJ). Decisão não sujeita ao reexame 

necessário. P. I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042555-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE PINHEIRO DA SIVLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento, nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017676-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação 

Declaratória de Direitos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, consoante os 

termos explicitados na exordial. Em suma, a parte autora alega ter 

realizado acordo extrajudicial com o Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso (INDEA), Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

(SEMA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

outros, em procedimento realizado perante a Câmara de Mediação e 

Arbitragem credenciada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Aduz que 

o referido acordo autorizou a realização de pesquisa cientifica no Estado 

de Mato Grosso para subsidiar a alteração da Instrução Normativa 

Conjunta 002/2015/SEDE/INDEA, que trata do calendário de plantio e 

colheita de soja no Estado. Nesse contexto, para a realização do referido 

estudo houve ampliação do período de plantio e colheita dos grãos a fim 

de encontrar uma melhor solução técnico-cientifica para o combate da 

ferrugem asiática. Contudo, sustenta que, após a realização do acordo e 

cumprimento das obrigações por pare dos produtores rurais, a parte 

autora recebeu comunicação do INDEA de que a autorização 

anteriormente concedida tinha sido cancelada e o acordo extrajudicial 

considerado nulo. Pelas razões expostas requer que seja declarada 

liminarmente a validade do acordo extrajudicial firmado, até o término da 

pesquisa científica, que se encerrará em 31/05/2020, haja vista que o 

acordo seria completamente válido, bem como sua anulação acarretaria 

enormes prejuízos, seja pela destruição dos plantios, seja pela imposição 

de multas por parte do INDEA. É a síntese. Fundamento e decido. Pois bem. 

Perscrutando os autos, tenho que o feito deve ser remetido ao Juízo da 5ª 

Vara de Fazenda Pública da Capital, em decorrência de sua prevenção 

para analisar e julgar o processo. Para explicar, necessário realizar um 

escorço fático. Senão vejamos. Em 19/03/2020, a parte autora 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – APROSOJA/MT impetrou um Mandado de Segurança em 

face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – INDEA que tramita sobre o n. 

101300-08.2020.8.11.0041 perante a Quinta Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital. No referido mandamus, a impetrante, ora 

parte autora, pugnou para que o Estado seja compelido a cumprir o título 

executivo extrajudicial, abstendo-se de atuar de forma a impedir a 

realização da pesquisa. In casu, o que se evidencia é que a pretensão da 

parte autora, baseia-se no mesmo contexto fático que vem sendo 

discutido nos autos de MS n. 101300-08.2020.8.11.0041. Sendo assim, 

entendo necessária a reunião dos processos para análise e julgamento 

em conjunto. Ante a relação de prejudicialidade entre os feitos, mormente 

pela possibilidade de decisões contraditórias, com fundamento no art. 55, 

§3º, do CPC, DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta 

demanda, determinando a sua remessa ao Juízo da 5º Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. Intime-se a requerente. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017038-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GAUNA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Determino a citação do Requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte Requerente. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade 

da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Em seguida, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016930-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO DE OPTICAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR vindicada, tão somente para 

determinar à autoridade Impetrada que autorize o funcionamento das lojas 

sindicalizadas, possibilitando sua abertura apenas para a venda dos 

produtos declarados essenciais à população durante a vigência de 

medidas restritivas em razão da pandemia do COVID-19 (Coronavírus), 

qual seja, óculos e manutenção destes, devendo atender estritamente as 

recomendações previstas no art. 31, §4º do Decreto nº 7.868/2020, bem 

como às demais normas estaduais e federais para a contenção da 

transmissão do vírus, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste 

writ. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado 

ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, 

contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas 

outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). 

Notifique-se a autoridade Impetrada, enviando-lhe a segunda via da inicial, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao ilustre representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09, para que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Por fim, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, servindo esta decisão como mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014864-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA DE SOUZA GONCALVES OAB - RJ163879 (ADVOGADO(A))

JULIO SALLES COSTA JANOLIO OAB - RJ119582-O (ADVOGADO(A))

RONALDO REDENSCHI OAB - SP283985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1014864-22.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por CLARO S/A, contra ato indigitado coator da 

lavra do SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para que 

seja determinado à autoridade coatora que proceda com a imediata análise 

do mérito do pedido de restituição do ICMS realizado através do Processo 

Administrativo nº 5138410/2013. Aduz, em apertada síntese, que 

apresentou perante a autoridade coatora requerimento de restituição de 

ICMS recolhido a maior para o Estado do Mato Grosso, o qual não foi 

apreciado sob o fundamento de que a EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, a qual foi incorporada pela CLARO S/A, 

encontra-se com a inscrição estadual com status de baixada desde o dia 

16 de março de 2018. Relata que houve flagrante equívoco da autoridade 

coatora ao se manifestar pelo arquivamento do processo quando se 

verifica que a baixa da inscrição estadual da EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL perante a os cadastros da 

SEFAZ/MT se deu em razão da sua incorporação pela CLARO S.A., 

ocorrida em dezembro de 2014. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Conforme relatado, busca a impetrante a concessão da liminar 

para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a 

imediata análise do mérito do pedido de restituição do ICMS realizado 

através do Processo Administrativo nº 5138410/2013. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 30856327 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Outrossim, caso a liminar seja deferida neste 

momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito da 

Administração Pública, o que não se mostra crível ante a ausência de 

manifestação da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 
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no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 23 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000079-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LEITE DA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO: 1000079-71.2017.8.11.0005. 

(PJE 3) Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a impetrante para manifestar 

se tem interesse no feito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1038965-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DE CONCESSÃO DA MTPREV 

(IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO 

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1038965-94.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, do GERENTE DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS e do GERENTE DE 

CONCESSÃO DA MTPREV, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da segurança para que seja determinado às autoridades 

Impetradas que procedam com a conclusão do Processo Administrativo nº 

170514/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. Aduz, em apertada síntese, 

que é funcionário pública estadual, tendo requerido administrativamente o 

pedido de aposentadoria especial, segundo consta do protocolo nº 

170514/2018 do dia 10.09.2018, porém já se passaram mais de 02 (dois) 

meses e nada foi resolvido. Pontua que não pode ficar eternamente 

esperando a boa vontade da administração em resolver o requerimento 

administrativo, não lhe restando alternativa senão a impetração do 

presente mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. 

Instruíram a inicial com documentos acostados eletronicamente. A medida 

liminar foi deferida (ID nº 16410302). O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 17056937), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem mandamental. O ilustre representante do Parquet 

apresentou parecer técnico (ID nº 17126537), pronunciando-se pelo 

prosseguimento do presente feito independentemente da manifestação 

daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Não é demais salientar que o Mandado 

de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que 

estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca a parte Impetrante a concessão da segurança 

para que seja determinado às autoridades Impetradas que procedam com 

a conclusão do Processo Administrativo nº 170514/2018, no prazo de 05 

(cinco) dias. Analisando detidamente os autos, entendo como 

demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas alegações da 

peça vestibular como, também, pela documentação a ela acostada. Isso 

porque ficara constatado que a pretensão do Impetrante procede, 

porquanto que, de fato, o mesmo protocolou no dia 10.09.2018 um 

requerimento vindicando a concessão de aposentadoria especial, sendo 

que, por sua vez, não havia decisão final no mencionado processo 

administrativo (ID nº 16403859). A título de esclarecimento, insta salientar 

que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o 

inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 
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organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o 

que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento nº 56/2014 – CGJ 

e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 

60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer 

espécie. “Provimento nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das 

comissões de assuntos fundiários e registros públicos desta corregedoria 

geral de justiça sobre a necessidade de exigência de carta de anuência e 

a segurança jurídica que ela traz apara problemas de retificação de imóvel 

rural e averbação de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de 

carta de anuência pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da 

data de seu requerimento, desde que devidamente instruído com os 

documentos exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM 

PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO 

ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA 

SEGURANÇA. 1. Como se trata de mandado de segurança impetrado por 

servidor público civil distrital contra ato omissivo do Secretário de Estado 

de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de apreciação 

do requerimento administrativo do impetrante, visando a conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se 

analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada 

omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a 

legislação não estabelece prazo para a Administração Pública responder 

requerimento de conversão de tempo especial em tempo comum para fins 

de aposentadoria voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante 

da omissão legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o 

prazo adequado. 3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a 

conclusão do processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, 

do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar 

Distrital n.º 840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, 

aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da 

Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização 

expressa da Lei Distrital n.º 2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) 

dias, prorrogável motivadamente por igual período, é exíguo para os 

processos administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, 

porquanto se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais 

processos sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da 

autoridade impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido 

do impetrante viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da 

eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao 

direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu 

requerimento. 6. O reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal 

acarreta a concessão da segurança para determinar à autoridade 

impetrada que pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da 

Administração Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera 

administrativa e proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em 

comum e conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. 

Segurança parcialmente concedida para determinar ao Secretário de 

Estado de Saúde do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados de sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do 

tempo especial em comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma 

como entender de direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: 

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, 

Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . 

Pág.: 16). Demonstrado, assim, o direito líquido e certo, pois a análise do 

pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da 

eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração 

Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do art. 5º têm 

como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível 

do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos 

assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e 

detentores do poder. E corroborando com o acima exposto, trago à 

colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

sobre o tema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL 

PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a 

razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora 

erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a 

Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de 

procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos 

feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu 

órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram 

atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, 

por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Daí porque, 

impõe-se a concessão da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades 

Impetradas que procedam com a conclusão do Processo Administrativo nº 

170514/2018, no prazo de 05 (cinco) dias, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC/2015. Extraiam-se cópia desta decisão, encaminhando-as às 

Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz 

a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1051818-04.2019.8.11.0041
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GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo 

Tributário (IMPETRADO)

Superintendente de Normas da Receita Pública da Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1051818-04.2019.8.11.0041 

(PJE 03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA 

LTDA contra ato indigitado coator da lavra do COORDENADOR DE 

CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E 

SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão da exigência da Taxa de Incêndio 

(TACIN) lançada em desfavor da Impetrante. Aduz, em síntese, que foi 

notificada pela autoridade Impetrada a recolher importância a título de Taxa 

de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Assevera que a lei que instituiu tal 

cobrança é inconstitucional, haja vista que a segurança pública, incluindo 

a atuação do corpo de bombeiros, é dever do Estado, de modo que os 

serviços públicos que tem característica uti universi, não podem ser 

tributados por meio de taxas. Pontua que o ato coator cometido pelo 

Impetrado, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade 

comercial, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela 

legislação pátria e em especial pela Constituição Federal. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida ao ID nº 26124749. 

Notificada, a autoridade coatora prestou informações ao ID nº 26510992. 

Sem parecer Ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Como relatado, trata-se de 

Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da 

segurança para que seja assegurado à Impetrante o direito de não 

recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei 

Estadual nº 4.547/82. O cerne da questão posta em litígio, qual seja acerca 

da (in) constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN), há tempos vem sendo debatida no âmbito dos tribunais 

superiores, sendo que o entendimento ora predominante era pela 

constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era 

adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Todavia, recentemente o Excelso Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o 

paradigma do Tema 16 de repercussão geral, proferiu DECISÃO 

COLEGIADA firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei 

Estadual nº 4.547/1982, é inconstitucional, sob o fundamento de que o 

serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só 

poderia ser remunerado mediante impostos. Melhor abalizando, transcrevo 

o referido decisum, in verbis: “Agravo regimental em recurso 

extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de 

combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 

(Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de 

inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de 

fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da 

inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem 

majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de 

segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). 

Corroborando com o acima exposto, convém transcrever trecho do voto 

do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 11.03.2019 acerca do presente tema: 

“(...) O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou 

que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos 

artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário 

Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do 

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade 

apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou 

potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, 

considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na 

Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 

4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) 

Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida 

taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado 

conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 

4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco 

Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta 

Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de 

combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) – 

Destacamos. Neste contexto, verifica-se que a instituição de tal cobrança 

mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo 

em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e 

de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública. Nesta 

toada, importante transcrever o entendimento lecionado por Eduardo 

Sabbag em sua obra[1], senão vejamos: “Insta mencionar que o imposto é, 

concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não 

afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas públicas 

gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza pública etc.”. 

Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de tal prestação 

de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante taxa, tendo em 

vista que os serviços de segurança pública devem, obrigatoriamente, ser 

custeados através de impostos, de modo que podemos concluir, desta 

forma, que sua aplicação é contrária ao que a Constituição Federal 

preceitua. Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado pelo 

Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE nº 

643.247: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim” Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na 

jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e 

certo da parte Autora, frisando-se que os serviços de segurança pública 

deverão ser custeados por impostos. Todavia, em que pese à 

irregularidade do ato praticado pela autoridade coatora, entendo não ser 

possível declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de artigo 

específico de lei pela via mandamental, uma vez que referido requerimento 

não se encaixa nos limites do objeto do remédio constitucional. Cumpre 

destacar que o embora seja admitido mandado de segurança que tem 

como causa de pedir a inconstitucionalidade do ato combatido, isso não 

ocorre com o pedido propriamente dito. Nesses casos a discussão deve 

se dar pelas vias específicas. Nesse sentido o entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CRITÉRIOS PARA COMPOR A LISTA TRÍPLICE DE CANDIDATOS À VAGA 

DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO POR SUPERVENIENTE 

PERDA DE OBJETO. EXAURIMENTO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT 

QUE ATACA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA OBTER DECLARAÇÃO 
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INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A carência do direito de 

ação por superveniente perda de objeto é manifesta, porque a pretensão 

almejada, qual seja, de integrar a lista tríplice, exauriu-se com a posse do 

cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Precedente: RMS 17.460/PB, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

DJ 3/4/2006. 2. A impetração se volta contra lei em tese, porque os 

critérios de elaboração da lista tríplice, para escolha dos conselheiros do 

Tribunal de Contas de Pernambuco, estabelecidos pelo art. 86, §§ 2º e 3º, 

da Lei Estadual n. 12.604/2004 (Lei Orgânica daquela Corte de contas), 

são aplicáveis, de forma geral e abstrata, a todos os candidatos ao cargo 

em questão. Precedentes: MS 13439/DF, Relator Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 24/11/2008; e MS 13.280/DF, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2008. 3. "Consoante 

orientação jurisprudencial do STJ, embora se admita, em mandado de 

segurança, invocar a inconstitucionalidade/constitucionalidade da norma 

como fundamento para um pedido (= controle incidental de 

constitucionalidade), nele não se admite que a declaração de 

inconstitucionalidade/constitucionalidade (ainda que sob pretexto de ser 

incidental), constitua, ela própria, um pedido autônomo, tal como 

formulado" (AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 22.680/MT, Relator 

Desembargador convocado Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 30/3/2011). 

Outro precedente: AgRg nos EDcl no RMS 30.008/BA, Relator Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/11/2010. 4. Recurso ordinário 

não provido. (RMS 41.416/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 04/08/2014). Destarte, 

tem-se que, neste aspecto, a via mandamental evidencia-se como 

imprópria, posto existir à disposição da Impetrante instituto processual 

específico para este fim, restando, pois, prejudicado o tal pedido. Daí 

porque, se impõe a concessão da segurança em parte. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, 

CONCEDO DA SEGURANÇA EM PARTE pleiteada apenas para assegurar à 

Impetrante o direito de não recolher a Taxa de Segurança Contra Incêndio 

– TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. Determino o levantamento do depósito 

judicial realizado (ID nº 26143403) em favor da parte Impetrante. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e 

nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intimem-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1052347-23.2019.8.11.0041 

(PJE 03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por MATAO AGRICOLA LTDA-ME contra ato 

indigitado coator da lavra do SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E 

CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da 

exigência da Taxa de Incêndio (TACIN) lançada em desfavor da 

Impetrante. Aduz, em síntese, que foi notificada pela autoridade Impetrada 

a recolher importância a título de Taxa de Segurança Contra Incêndio 

(TACIN). Assevera que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, 

haja vista que a segurança pública, incluindo a atuação do corpo de 

bombeiros, é dever do Estado, de modo que os serviços públicos que tem 

característica uti universi, não podem ser tributados por meio de taxas. 

Pontua que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e abusivo, 

põe em risco a sua atividade comercial, visto que cria entraves na gestão 

negocial, prática vedada pela legislação pátria e em especial pela 

Constituição Federal. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida ao ID 

nº 26125189. Notificada, a autoridade coatora prestou informações ao ID 

nº 27613377. Parecer Ministerial colhido ao ID nº. 28123756. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca 

a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 

4.547/82, bem como que seja anulado o lançamento efetuado referente à 

mencionada taxa. O cerne da questão posta em litígio, qual seja acerca da 

(in) constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN), há tempos vem sendo debatida no âmbito dos tribunais 

superiores, sendo que o entendimento ora predominante era pela 

constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era 

adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Todavia, recentemente o Ministro Gilmar Mendes no 

julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 11.03.2019, seguindo o paradigma 

do Tema 16 de repercussão geral, proferiu decisão colegiada firmando o 

entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual nº 4.547/1982, 

contraria o texto constitucional, sob o fundamento de que o serviço 

público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia 

ser remunerado mediante impostos. Melhor abalizando, transcrevo o 

referido decisum, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário 

com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a 

incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), 

paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. 

Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo 

suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. 

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. 

Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba 

honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. 

(ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 

16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). Corroborando com o acima exposto, 

convém transcrever trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 

11.03.2019 acerca do presente tema: “(...) O Tribunal de origem, ao 

examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida 

taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição 

Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente 

público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa 

forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a 

contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de 

combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 
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GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) – 

Destacamos. Neste contexto, verifica-se que a instituição de tal cobrança 

mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo 

em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e 

de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública. Nesta 

toada, importante transcrever o entendimento lecionado por Eduardo 

Sabbag em sua obra[1], senão vejamos: “Insta mencionar que o imposto é, 

concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não 

afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas públicas 

gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza pública etc.”. 

Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de tal prestação 

de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante taxa, tendo em 

vista que os serviços de segurança pública devem, obrigatoriamente, ser 

custeados através de impostos, de modo que podemos concluir, desta 

forma, que sua aplicação é contrária ao que a Constituição Federal 

preceitua. Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado pelo 

Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE nº 

643.247: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim” Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na 

jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e 

certo da parte Autora, frisando-se que os serviços de segurança pública 

deverão ser custeados por impostos. Todavia, em que pese à 

irregularidade do lançamento da TACIN efetuado, entendo não ser possível 

determinar a sua anulação, uma vez que referido requerimento não se 

encaixa nos limites do objeto da ação mandamental. No que se refere à 

presente ação impetrada, não é dado formular pedido de natureza 

constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, 

que autorizam produção de prova durante a instrução processual, 

hipótese esta estritamente rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela 

doutrina pátria, quando o manejo da ação seguir o rito especial do remédio 

heroico. Destarte, tem-se que, neste aspecto, a via mandamental 

evidencia-se como imprópria, posto existir à disposição da Impetrante 

instituto processual específico para este fim, restando, pois, prejudicado o 

pedido próximo, este consistente em de proferir ordem direcionada à 

autoridade indigitada coatora para que se abstenha de promover atos 

tendentes à sua cobrança. Assim, partindo de uma interpretação análoga, 

dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - 

RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD - VIA 

INADEQUADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO QUE NEGA 

PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO E FATOS NOVOS A MODIFICAR A DECISÃO 

AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mandado de segurança é via 

inadequada para obter nulidade de TAD – Termo de Apreensão e 

Depósito, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve 

estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação 

probatória, o que não impede à parte impetrante veicular a sua pretensão 

nas vias ordinárias. 2. Regimental desprovido”. (AgR 55684/2015, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) – Destaquei. Daí porque, se 

impõe a concessão em parte da segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar à 

autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 

4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e 

nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intimem-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N.º: 1007779-87.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por PAULA FRASSINETTI VIDAL 

DANTAS contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DE GESTÃO DE PESSOAS, do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO e 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para 

que seja determinado às autoridades indigitadas coatoras que procedam 

com a análise e realizem uma manifestação técnica, bem como profiram 

decisão final no requerimento protocolado no dia 01.12.2016, no prazo de 

48 h (quarenta e oito horas). Aduz, em apertada síntese, que é analista 

administrativo na carreira dos Profissionais da Área Instrumental do 

Estado de Mato Grosso, estando enquadrado atualmente na classe “C” da 

Carreira, sendo que com o advento da Lei nº 10.052/14, passou a ter o 

direito de ser enquadrado na classe correspondente a sua titulação, o que 

corresponderia a classe “D”. Relata que protocolou pedido administrativo 

vindicando o seu enquadramento na classe correspondente, todavia, até o 

presente momento não teve nenhuma resposta do seu requerimento 

administrativo, o qual fora protocolizado em 01.12.2016, estando pendente 

de análise desde o mês de janeiro de 2017. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Com a inicial, vieram acostados os documentos (relação de anexos). 

Liminar deferida no ID nº. 5600205. Notificada, a autoridade coatora deixou 

de prestar informações conforme se vê na certidão de ID nº. 6808176. 

Sem parecer Ministerial. Os autos me vieram cls. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. O Mandado de Segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de 

Mandado de Segurança. O professor José dos Santos Carvalho Filho 

apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, 

confira. “Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional 

pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra 

ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de 

função delegada. Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança 

representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos 

indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de 

forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a 

Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de 

cidadania e de tutela aos direitos em geral. Inegavelmente constitui 

expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de 

qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles 

provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles 

oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por 

delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como 

sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública. [...] A Lei 

nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao 

despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 
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seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.). É sabido que a Mandado de Segurança, dispõe de rito e 

requisitos próprios, de forma que para sua procedibilidade e concessão 

há de se preencher tais requisitos. Assim, o Mandado de Segurança tem 

como pressupostos, a existência de tais elementos, direito líquido e certo e 

o abuso de poder, que, quando preenchidos tais requisitos, dever-se-á 

conceder a segurança pleiteada. Conforme relatado, o cerne da questão 

posta em litígio é de determinar às autoridades apontadas como coatoras 

que procedam com a análise e realizem uma manifestação técnica, bem 

como profiram decisão final no requerimento protocolado no dia 

01.12.2016, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas). Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, 

entendo, como demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela 

acostada. Isso porque ficara constatado que a pretensão da impetrante 

procede, porquanto, de fato, a mesma protocolou, em 01.12.2016, pedido 

administrativo objetivando o seu enquadramento na classe 

correspondente a sua titulação, qual seja a classe “D”, o que, por sua vez, 

não obteve qualquer manifestação acerca do almejado requerimento (ID nº 

5522439 e seguintes). A título de esclarecimento, insta salientar que com a 

edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII 

do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, 

segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos 

processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, 

estabelece, in verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 605942/2016 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Cumpre destacar 

que a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do 

princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da 

Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do 

art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em 

qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos 

direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às 

autoridades e detentores do poder. E corroborando com o acima exposto, 
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trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. 

PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A 

todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio 

da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande 

número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da 

Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, 

aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 

1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não 

podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, 

sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. 

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo 

sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora 

injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 

116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – 

Destacamos. Daí porque, impõe-se a concessão da segurança. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, ratifico a 

liminar anteriormente deferida e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

análise e realizem uma manifestação técnica, bem como profiram decisão 

final no requerimento protocolado no dia 12.01.2016, consubstanciado 

através do processo administrativo nº 605942/2016, no prazo de 48 h 

(quarenta e oito horas), e via de consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com 

todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá 23 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037504-24.2017.8.11.0041
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LUCIANA ACIOLY AVELINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 
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Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cargos, Carreira e Remuneração (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N.º: 1037504-24.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por LUCIANA ACIOLY AVELINO contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade tida 

por coatora que profira decisão no pedido administrativo formulado pela 

Impetrante referente à progressão na carreira, no prazo de até 10 (dez) 

dias. Aduz, em síntese, que é Analista Administrativo – Administrador, 

vinculado à Secretaria de Estado de Gestão do Estado Mato Grosso, 

sendo que solicitou, em 26.02.2015, a sua progressão horizontal para a 

classe ‘D’ por meio do Processo Administrativo nº 84583/2015, nos termos 

da Lei nº 10.212/14. Assevera que, após analise do setor de pré-análise, 

fora declarado “apta” para progredir para a Classe ‘D’, confirmando a 

existência de todos os requisitos para a concessão do benefício em 

comento. Relata que mesmo tendo passado mais de dois anos do 

protocolo do pedido administrativo, até o momento não obteve nenhuma 

decisão final em seu requerimento. Pontua que tal ato é inadmissível vindo 

de uma autoridade, se omitindo em seu dever, seu mister, de decidir e de 

cumprir as leis. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Liminar deferida no ID nº. 

11686638. Notificada, a autoridade coatora prestar informações conforme 

se vê na certidão de ID nº. 12386302. Parecer Ministerial colhido ao ID nº. 

13255757. Os autos me vieram cls. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, como prevê a Lei de Mandado de Segurança. O 

professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira. “Mandado de 

segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna 

possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do Poder 

Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. 

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral. Inegavelmente constitui expressivo pilar de 

enfrentamento relativamente aos atos estatais, de qualquer natureza, 

assim considerados de forma genérica aqueles provenientes de órgãos e 

pessoas do próprio Estado, bem como aqueles oriundos de pessoas 

privadas no desempenho da função pública por delegação. Portanto, nada 

mais justos que o examinemos desde logo como sendo a arama mais 

eficaz de controle da Administração Pública. [...] A Lei nº 12.016/2009 

manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao despachar a inicial, 

suspenda o ato impugnado quando houver fundamento relevante e desse 

mesmo ato possa resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida 

ao final. Esses elementos legais valem como condições para a concessão 

da medida limiar, uma indicando que o pedido tem plausibilidade jurídica, ou 

seja, fundamento razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e 

a outra destacando que a demora na solução final pode não assegurar o 

direito do impetrante, ou seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, 

de nada terá adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o 

princípio da efetividade do processo.” (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. 25. Manual de direito administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei 

nº 12.857/2012. São Paulo: Atlas, 2012.). É sabido que a Mandado de 

Segurança, dispõe de rito e requisitos próprios, de forma que para sua 

procedibilidade e concessão há de se preencher tais requisitos. Assim, o 

Mandado de Segurança tem como pressupostos, a existência de tais 

elementos, direito líquido e certo e o abuso de poder, que, quando 

preenchidos tais requisitos, dever-se-á conceder a segurança pleiteada. 

Conforme relatado, o cerne da questão posta em litígio é de determinar à 

autoridade indigitada coatora que profira decisão no pedido administrativo 

formulado pela Impetrante referente à progressão na carreira (Processo 

Administrativo nº 84583/2015), no prazo de até 10 (dez) dias. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, 

entendo, como demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pela documentação a ela 

acostada. Isso porque ficara constatado que a pretensão da Impetrante 

procede, porquanto, ao menos neste limiar que, de fato, a mesma 

protocolou no dia 26.02.2015 um requerimento solicitando a progressão 

horizontal, sendo que, por sua vez, até o presente momento não houve a 

decisão final do mencionado processo administrativo (ID nº 11123276). A 

título de esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, 

passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da 

eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 
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artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido 

da Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

análise do processo administrativo protocolado sob o nº 605942/2016 se 

mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo 

constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 

9.784/1999, que prevê prazo máximo de 30 (trinta) dias para proferir 

decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 

56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Cumpre destacar 

que a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do 

princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da 

Administração Pública, até porque os deveres decorrentes dos incisos do 

art. 5º têm como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em 

qualquer nível do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos 

direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às 

autoridades e detentores do poder. E corroborando com o acima exposto, 

trago à colação o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça sobre o tema, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. 

PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A 

todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio 

da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande 

número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da 

Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, 

aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 

1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não 

podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, 

sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. 

(MS 10.792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 10.05.2006, DJ 21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo 

sentido tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - 

APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO 

DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora 

injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido 

e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

2 - ''Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o 

prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, 
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DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 

116392/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – 

Destacamos. No que tange ao pedido de determinar que a autoridade 

coatora abstenha de aplicar o Parecer nº 77/SGGP/2015, e cumpra a Lei - 

MT 10.212/14, art. 5º, §5º”, entendo que não merece prosperar. Isso 

porque, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato 

administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os 

princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade 

normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. 

Como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, 

nesse ponto, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. Desta forma, a 

análise do processo administrativo pela Administração Pública quanto ao 

seu conteúdo é de nítida natureza discricionária, estando livre para decidir 

o mérito administrativo dentro de seu juízo de conveniência e 

oportunidade, desde que observado sempre a questão envolta à 

legalidade. Daí porque, impõe-se a concessão da segurança em parte. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, ratifico a 

liminar anteriormente deferida e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA EM 

PARTE para determinar às autoridades coatoras que procedam com a 

análise e realizem uma manifestação técnica, bem como profiram decisão 

final no processo administrativo nº 84583/2015, no prazo de 10 (dez) dias, 

e via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá 23 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO NUMERO: 

1025138-50.2017.8.11.0041 (PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por CLAÚDIO DE SOUZA NEVES contra 

ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DIRETOR DO MT PREV – 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinado à autoridade coatora que se abstenha de efetuar os 

descontos a título de contribuição previdenciária, tomando como base a 

totalidade dos proventos do Impetrante, mas tão somente o que exceder 

ao dobro do teto do RGPS, nos termos do §21 do Art. 40 da Constituição 

Federal, sob pena de multa diária. Aduz, em síntese, que é servidor 

público aposentado no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – FTE, 

Classe “C”, Nível “05”, 40 horas, matrícula funcional n. 8077, admissão em 

19 de agosto de 1981. Conta que em 28 de novembro de 2014 solicitou 

Isenção de Imposto de Renda na Fonte conforme previsto na Lei n. 7.713, 

de 22/12/1988 com a redação dada pela Lei n. 11.052/2004, Artigo 6º, 

inciso XIV, tendo sido constatado que o Impetrante é portador de neoplasia 

maligna, conforme Processo Administrativo n. 657175/2014. Assevera que 

a isenção de imposto de renda foi implantada em folha de pagamento 

desde o mês de fevereiro de 2015, no entanto, apesar de ser excluído dos 

rendimentos tributáveis o desconto de imposto de renda, o benefício de 

contribuição previdência para pessoa portadora de doença incapacitante 

não foi implantado, de modo que a autoridade coatora promove o seu 

desconto de forma errada até a presente data, em afronta ao disposto no 

parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República. Alega que o 

Impetrado vem descontando 11% (onze por cento) sobre a parcela da 

aposentadoria do Impetrante que ultrapassa o limite da previdência, e não 

só sobre a parcela que ultrapassa o dobro do limite da previdência, como 

determina o parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal. Instruiu a 

inicial com documentos. Liminar deferida ao ID nº. 9519567. Notificada, a 

autoridade coatora deixou de prestar informações conforme se vê no ID 

nº.10515874. Parecer Ministerial colhido no ID nº. 10600551. Os Autos me 

vieram cls. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança. O professor José dos 

Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos relevantes acerca do 

mandado de segurança, confira. “Mandado de segurança é a ação de 

fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito e 

certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa 

privada no exercício de função delegada. Sem qualquer dúvida, o 

mandado de segurança representa o mais poderoso instrumento de 

proteção aos direitos dos indivíduos e agora também aos direitos de 

grupos de pessoas tomadas de forma global. Trata-se de garantia 

fundamental, como assinala a Constituição ao inserir esse mecanismo 

entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos direitos em geral. 

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública. [...] A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei 

anterior e permite ao juiz, ao despachar a inicial, suspenda o ato 

impugnado quando houver fundamento relevante e desse mesmo ato 

possa resultar a ineficácia da segurança, caso seja deferida ao final. 

Esses elementos legais valem como condições para a concessão da 

medida limiar, uma indicando que o pedido tem plausibilidade jurídica, ou 

seja, fundamento razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e 

a outra destacando que a demora na solução final pode não assegurar o 

direito do impetrante, ou seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, 

de nada terá adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o 

princípio da efetividade do processo.” (CARVALHO FILHO, José dos 

Santos. 25. Manual de direito administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei 

nº 12.857/2012. São Paulo: Atlas, 2012.). É sabido que a Mandado de 

Segurança, dispõe de rito e requisitos próprios, de forma que para sua 

procedibilidade e concessão há de se preencher tais requisitos. Assim, o 

Mandado de Segurança tem como pressupostos, a existência de tais 

elementos, direito líquido e certo e o abuso de poder, que, quando 

preenchidos tais requisitos, dever-se-á conceder a segurança pleiteada. 

Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser provado e 

demonstrado de plano, de modo que acompanhe a peça vestibular. Eis o 

ensinamento do autor Hely Lopes Meirelles, em sua obra ‘Mandado de 

Segurança’, 26ª edição, página 37: “Por se exigir situações e fatos 

comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de 

segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre 

alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente 

manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. 

Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o 

direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.” Segundo 

consta nos autos, a impetrante, objetiva com a concessão da segurança 

para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de 

efetuar os descontos à título de contribuição previdenciária, tomando 

como base a totalidade dos proventos do impetrante, mas tão somente o 

que exceder ao dobro do teto do RGPS. No que tange, ao servidor 

aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante, o art. 40, § 

21, da Constituição Federal de 1988, (introduzido pela EC n. 47/2005), 
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institui a isenção previdenciária, nos seguintes termos: “A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante”. (Destaquei). Nesse 

contexto, como bem expressa a dicção do artigo supracitado, todos os 

servidores inativos e os pensionistas dos entes federativos, que 

estiverem incapacitados por motivo de doença contribuirão apenas o 

regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o 

dobro do teto fixado para o regime geral. Corroborando com esse 

pensamento interessante o disposto no art. 213, I, da Lei Complementar n. 

04/90, que estabelece que o servidor será aposentado por invalidez 

permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de 

acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos. Para 

melhor esclarecimento de doença grave fora editado o § 1° do art.213, da 

lei 04/90, que preceitua o seguinte: Art. 213 (omissis). “§ 1º 

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se 

refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, 

hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, 

doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 

expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal 

de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, 

AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e 

outros que a lei indicar com base na medicina especializada. Por outro 

lado, o art. 6º, da Lei n. 7.713/88, disciplinou a isenção do imposto de 

renda para pessoas físicas que comprovarem as doenças, constantes no 

inciso, XIV, o que no caso em comento o impetrante já ate teve 

reconhecido tal direito. Assim dispõe o citado diploma legal: “Art. 6º - 

Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos 

por pessoas físicas (...) XIV - Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os 

proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 

e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 

Portanto, ante a farta regulamentação do direito previdenciário insculpido 

no normativo constitucional em questão, visto que tanto as 7.713/88 como 

a LC n. 04/1990 apontam as patologias mencionadas como suscetíveis de 

acarretar a aposentadoria do servidor público por invalidez. Logo, uma 

vez preenchido os requisitos legais, o impetrante tem o direito 

constitucional de se beneficiar do disposto no art. 40 § 21, da CF/88. 

Nesse sentido, se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DE 

NÃO INCIDÊNCIA. ART. 40, § 21, DA CF/88. Definição de doença 

‘incapacitante’. Equiparação à doença grave que autoriza, segundo a 

legislação estadual, aposentadoria por invalidez. aplicação do princípio da 

máxima efetividade das normas constitucionais. Recurso ordinário a que 

dá provimento.” (STJ - RMS 27.064/RS - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - 

DJ 11-5-2009). No mesmo sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADO E PENSIONISTA - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE 

DEFINIDA POR LEI - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O DOBRO DO LIMITE 

MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 40, § 21, DA CF/88 - APLICAÇÃO DA 

ISENÇÃO COM BASE NAS LEIS NºS 7.713/88 E Nº 8.112/90 - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. O §21, do artigo 40, da Constituição Federal, 

incluído pela Emenda Constitucional n° 47/2005, preceitua que os 

servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, 

nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de 

previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto 

fixado para o regime geral. Para dar maior eficácia à referida norma 

constitucional, como as Leis n°s 7.713/88 e 8.112/90 já vigentes, que 

apresentam a neoplasia maligna como patologia suscetível, 

respectivamente, de acarretar a aposentadoria do servidor público federal 

por invalidez e de configurar a isenção do imposto de renda de pessoas 

físicas, impõe-se a aplicação do brocardo latino ubi eadem ratio, ibi eadem 

legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a 

mesma regra de Direito), sob pena de ofensa ao princípio isonômico 

exibido no artigo 5° da Constituição Federal. (MS 96322/2006. Relator. Des 

Guiomar Teodoro Borges. DJ 03/07/07). Ora, considerando o conjunto 

probatório acostado aos autos 9445647 e 9445650, já se mostram 

suficientes a tutelar a pretensão do impetrante, porquanto, atestam, que é 

portador de doença incapacitante. Portanto, ao que se tem, a recente 

alteração na Carta Magna garante a incidência do abatimento 

previdenciário com alíquota de 11% sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e pensão que superarem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, se 

o beneficiário for portador de doença incapacitante, o que é o caso do 

impetrante, conforme prova o documento de fls. 9445647 e 9445650. 

Desta forma, visando suprir tal ilegalidade, impõe-se, pois, a concessão da 

segurança em definitivo. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação acima aduzida, confirmo os efeitos da liminar deferida, e 

no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade 

coatora que se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição 

previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do 

Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, 

nos termos do § 21 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988 e via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004408-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOLENTINO VITAL CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BASSO OAB - MT21542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (REU)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1004408-47.2019.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer promovida por 

TOLENTINO VITAL CARDOSO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a procedência dos pedidos para o fim de que seja determinado 

aos Requeridos que cumpram com a sua obrigação político-constitucional 

de viabilizarem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

“Angioplastia com implante de 03 (três) Stents Farmacológicos”, bem como 

que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do Autor, conforme prescrição de médico especialista (ID 

nº 17719811). Aduz, em síntese, que foi acometido de infarto agudo do 

miocárdio não especificado (CID 10: I219), enfermidade grave com enorme 

índice de óbito, cujo único tratamento consiste em angioplastia coronariana 

com implante de stent, em caráter de urgência, sob pena de vir a óbito 

precocemente. Assevera que está internado no Pronto Socorro de Cuiabá, 

mais precisamente na “Sala vermelha” destinada ao atendimento imediato à 

pacientes com risco de morte, todavia repousa em uma maca, não 

possuindo um leito próprio, permanecendo no corredor da aludida área de 

atendimento de urgência e emergência, onde aguarda por vaga no Hospital 

Geral de Cuiabá. Pontua que requereu administrativamente a internação 

aos hospitais da rede pública de saúde, recebendo como resposta que 

não haveriam vagas para tal e tampouco disponibilidade para a realização 

do procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent, não 
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lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para 

resguardar os seus direitos. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de urgência (ID nº 

17899192). Apesar de devidamente citado, o Requerido Estado de Mato 

Grosso deixou escoar o prazo para apresentar Contestação. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub 

examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a parte Autora a procedência 

da ação para que seja determinado aos Requeridos que cumpram com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico “Angioplastia com implante de 03 

(três) Stents Farmacológicos”, bem como que assegure a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do Autor, 

conforme prescrição de médico especialista (ID nº 17719811). É cediço 

que o direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste a 

todas as pessoas, porquanto representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público 

velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente 

assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos 

objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com 

efeito, não se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Piso Vitais Mínimos”, e 

196, ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público 

(Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, 

assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a 

realização de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos 

procedimentos necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como 

principio matriz de todos os direitos fundamentais do nosso sistema 

jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do Estado Democrático 

de Direito, um dos fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a 

proteção dos direitos humanos segundo os ditames da justiça social, 

graças à formação de uma consciência de solidariedade ética, voltada à 

implementação dos direitos de cidadania e à preocupação com a 

responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela desse 

direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia 

os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito 

como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido 

genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do 

art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. Dessa maneira, mister ser concedida especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a 

qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno trazer à 

baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em sua obra, onde 

dispõe acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos” (in Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). No presente caso, elo 

relatório/atestado médico que instrui a inicial (ID nº 17719811), sendo o 

mesmo emitido pelo médico especialista em Cardiologia Intervencionista, 

Dr. Juliano Slhessarenko – CRM/MT nº 6304, não sobejam dúvidas quanto 

à enfermidade a qual acometeu a parte Autora, tampouco da necessidade 

da realização do tratamento médico solicitado, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 

interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça 

tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CARDÍACA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – 

SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEIO COERCITIVO 

DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta 

a decisão que determinou ao ente público que providenciasse a realização 

de procedimento cirúrgico de angioplastia com a colocação de stent 

farmacológico, uma vez que a urgência e a gravidade do caso, com alto 

risco de morte, autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública, 

com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, 

somente será viável em caso de descumprimento da decisão judicial, de 

forma que, tendo sido cumprida a obrigação, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo”. (ReeNec 113406/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA BARIÁTRICA– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO 

DO ENTE PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – MEIO QUE ONERA A 

COLETIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 

PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1 – É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o 

fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 

Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a 

recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder 

Judiciário. 2 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve 

implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia 

plena a norma inserta no artigo 196 da Constituição Federal. 3 – Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 4 – Não se mostra 

viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que existem 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 

5 – Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte”. 

(Apelação / Remessa Necessária 5162/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 
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zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Portanto, uma vez 

demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na 

exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para 

condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao cumprimento de sua 

obrigação político-constitucional a fim de que viabilize imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Angioplastia com 

implante de 03 (três) Stents Farmacológicos”, bem como que assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do 

Autor, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 17719811), 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 

8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2º, §3º e §8º do 

CPC/2015. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO NUMERO: 

1024879-21.2018.8.11.0041 (PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MAURO 

PEREIRA BORGES contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE 

PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade tida por coatora que se abstenha de efetuar a 

cobrança de contribuição previdenciária nos valores até o dobro do teto 

de benefício máximo da previdência social. Aduz, em síntese, que é Policial 

Militar aposentado do Estado de Mato Grosso, percebendo mensalmente o 

valor de R$ 10.873,06 (dez mil oitocentos e setenta e três reais e seis 

centavos), sendo que foi reformado no ano de 08.05.1981 após a junta 

médica estadual concluir pela sua invalidade. Assevera que a autoridade 

Impetrada passou a descontar contribuição previdenciária no percentual 

de 11% (onze por cento) dos proventos que ultrapassem o teto da 

previdência, descontando mensalmente a importância de R$ 574,99 

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Ressalta que é portador de doença incapacitante, impedido de exercer 

seu cargo e qualquer outra atividade, estando amparado pelo parágrafo 

21 do art. 40 da Constituição Federal a pagar contribuição previdenciária 

apenas sobre o valor que ultrapassar o dobro do limite máximo do INSS. 

Pontua que possui o direito líquido e certo de pagar contribuição 

previdenciária sobre o excedente ao do limite do teto da previdência dobro 

social, nos precisos termos do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição 

Federal. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Liminar indeferida ao ID nº. 14782502. 

Notificada, a autoridade coatora prestou informações conforme se vê no 

ID nº. 16032719, pugnando pela denegação da segurança. Parecer 

Ministerial colhido no ID nº. 16094088. Os Autos me vieram cls. Em síntese, 

é o necessário relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de 

Mandado de Segurança. O professor José dos Santos Carvalho Filho 

apresenta alguns conceitos relevantes acerca do mandado de segurança, 

confira. “Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional 

pela qual se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra 

ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de 

função delegada. Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança 

representa o mais poderoso instrumento de proteção aos direitos dos 

indivíduos e agora também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de 

forma global. Trata-se de garantia fundamental, como assinala a 

Constituição ao inserir esse mecanismo entre os instrumentos de 

cidadania e de tutela aos direitos em geral. Inegavelmente constitui 

expressivo pilar de enfrentamento relativamente aos atos estatais, de 

qualquer natureza, assim considerados de forma genérica aqueles 

provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, bem como aqueles 

oriundos de pessoas privadas no desempenho da função pública por 

delegação. Portanto, nada mais justos que o examinemos desde logo como 

sendo a arama mais eficaz de controle da Administração Pública. [...] A Lei 

nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, ao 

despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 
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promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.). É sabido que a Mandado de Segurança, dispõe de rito e 

requisitos próprios, de forma que para sua procedibilidade e concessão 

há de se preencher tais requisitos. Assim, o Mandado de Segurança tem 

como pressupostos, a existência de tais elementos, direito líquido e certo e 

o abuso de poder, que, quando preenchidos tais requisitos, dever-se-á 

conceder a segurança pleiteada. Entende-se por direito líquido e certo, 

aquele que pode ser provado e demonstrado de plano, de modo que 

acompanhe a peça vestibular. Eis o ensinamento do autor Hely Lopes 

Meirelles, em sua obra ‘Mandado de Segurança’, 26ª edição, página 37: 

“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre alegações e provas oferecidas pelo 

impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a 

pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença 

considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e 

as informações.” Segundo consta nos autos, a impetrante, objetiva com a 

concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora 

que se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição 

previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do 

impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS. No 

que tange, ao servidor aposentado ou pensionista portador de doença 

incapacitante, o art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, (introduzido 

pela EC n. 47/2005), institui a isenção previdenciária, nos seguintes 

termos: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre 

as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o 

dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o 

beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”. 

(Destaquei). Nesse contexto, como bem expressa a dicção do artigo 

supracitado, todos os servidores inativos e os pensionistas dos entes 

federativos, que estiverem incapacitados por motivo de doença 

contribuirão apenas o regime próprio de previdência na parcela de seu 

provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral. 

Corroborando com esse pensamento interessante o disposto no art. 213, I, 

da Lei Complementar n. 04/90, que estabelece que o servidor será 

aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais 

quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional 

nos demais casos. Para melhor esclarecimento de doença grave fora 

editado o § 1° do art.213, da lei 04/90, que preceitua o seguinte: Art. 213 

(omissis). “§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou 

incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no 

serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, 

hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e 

incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado 

avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez 

permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na 

medicina especializada. Por outro lado, o art. 6º, da Lei n. 7.713/88, 

disciplinou a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que 

comprovarem as doenças, constantes no inciso, XIV, o que no caso em 

comento o impetrante já ate teve reconhecido tal direito. Assim dispõe o 

citado diploma legal: “Art. 6º - Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas (...) XIV - Ficam 

isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por 

pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma 

motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 

moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma”. Portanto, ante a farta regulamentação do 

direito previdenciário insculpido no normativo constitucional em questão, 

visto que tanto as 7.713/88 como a LC n. 04/1990 apontam as patologias 

mencionadas como suscetíveis de acarretar a aposentadoria do servidor 

público por invalidez. Logo, uma vez preenchido os requisitos legais, o 

impetrante tem o direito constitucional de se beneficiar do disposto no art. 

40 § 21, da CF/88. Nesse sentido, se manifestou o Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. ART. 40, § 21, DA 

CF/88. Definição de doença ‘incapacitante’. Equiparação à doença grave 

que autoriza, segundo a legislação estadual, aposentadoria por invalidez. 

aplicação do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. 

Recurso ordinário a que dá provimento.” (STJ - RMS 27.064/RS - Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki - DJ 11-5-2009). No mesmo sentido, a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO E PENSIONISTA - PORTADOR DE 

DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - DESCONTO INCIDENTE 

SOBRE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS 

BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ARTIGO 40, § 

21, DA CF/88 - APLICAÇÃO DA ISENÇÃO COM BASE NAS LEIS NºS 

7.713/88 E Nº 8.112/90 - SEGURANÇA CONCEDIDA. O §21, do artigo 40, 

da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 47/2005, 

preceitua que os servidores inativos e os pensionistas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de 

doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o 

regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o 

dobro do teto fixado para o regime geral. Para dar maior eficácia à referida 

norma constitucional, como as Leis n°s 7.713/88 e 8.112/90 já vigentes, 

que apresentam a neoplasia maligna como patologia suscetível, 

respectivamente, de acarretar a aposentadoria do servidor público federal 

por invalidez e de configurar a isenção do imposto de renda de pessoas 

físicas, impõe-se a aplicação do brocardo latino ubi eadem ratio, ibi eadem 

legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a 

mesma regra de Direito), sob pena de ofensa ao princípio isonômico 

exibido no artigo 5° da Constituição Federal. (MS 96322/2006. Relator. Des 

Guiomar Teodoro Borges. DJ 03/07/07). Ora, considerando o conjunto 

probatório acostado aos autos ID nº. 14615179, já se mostram suficientes 

a tutelar a pretensão do impetrante, porquanto, atestam, que é portador de 

doença incapacitante. Portanto, ao que se tem, a recente alteração na 

Carta Magna garante a incidência do abatimento previdenciário com 

alíquota de 11% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e 

pensão que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social, se o beneficiário for 

portador de doença incapacitante, o que é o caso do impetrante, conforme 

prova o documento de ID nº. 14615179. Desta forma, visando suprir tal 

ilegalidade, impõe-se, pois, a concessão da segurança em definitivo. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação acima aduzida, 

CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade coatora que 

se abstenha de efetuar os descontos à título de contribuição 

previdenciária, tomando como base a totalidade dos proventos do 

Impetrante, mas tão somente o que exceder ao dobro do teto do RGPS, 

nos termos do § 21 do Art. 40 da Constituição Federal de 1988 e via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como 

na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.
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MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1015230-95.2019.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 
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pedido de medida liminar impetrado por MANOEL CARDOSO FILHO contra 

ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL DA 

SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para 

garantir ao Impetrante o direito de obter a certidão de credito salarial que 

fora emitida no ano de 2009 sob n. 9.9.094.406-9. Aduz, em síntese, que 

na data de 28/03/2019, através do protocolo administrativo n. 

139901/2019, o Impetrante requereu junto à autoridade coatora a entrega 

da certidão de crédito, mas foi negada através do documento “Informação 

n. 18/2019/CPP/SGP/SEPLAG”, com fulcro no Decreto n. 766/2011. Escuda 

a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi indeferida (ID nº 19404744). 

Devidamente notificada, a autoridade Impetrada prestou Informações nos 

autos (ID nº 24400070). Parecer ministerial colhido ao ID nº. 25473923. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. Não é demais salientar que o Mandado de 

Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Como relatado, trata-se de Mandado de 

Segurança em que busca o Impetrante a concessão da segurança para 

que seja determinada a expedição da Certidão de Crédito salarial, 

devidamente atualizada de acordo com os índices de atualização 

monetária e juros ao mês, na conformidade legal. Ora, não há que se 

olvidar que a obtenção de certidão é direito do cidadão, sobretudo quando 

envolve questões do seu interesse. Consoante assegura o art. 5º, XXXIII 

da Constituição Federal, “todos tem direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado”. Regulamentando referido dispositivo 

constitucional foi editada a Lei nº 9.051/95, cujo art. 1º estabelece que “as 

certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações, 

requeridas aos órgãos da administração centralizada ao autárquica, às 

empresas públicas e às sociedades de economia mista e às fundações 

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do 

registro do pedido no órgão expedidor” (destacamos). Na hipótese, da 

análise dos fatos expostos e pelos documentos acostados comprova que 

o Impetrante é titular de certidão de crédito salarial nº 9.9.094.406-9, 

contudo, o Ente Público nega a emissão e entrega da referida certidão. 

Com efeito, não pode a Administração Pública negar o direito de obtenção 

da certidão de crédito, ou ainda, injustificadamente, terem o seu 

fornecimento protelado, restando assim injustificada a recusa do Ente 

Público estadual quanto ao fornecimento de certidão, o que demonstra a 

lesão à seu direito líquido e certo. Nesse sentido dispõe a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: 

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO 

SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMISSÃO E PAGAMENTO 

PELO ESTADO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA 

MONETARIAMENTE - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA 

VIA ELEITA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - NÃO 

ACOLHIMENTO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

CARACTERIZAÇÃO - ART 5º, INCISOS XXXIII E XXXIV, ‘B’, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, § 10, DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL - VIOLAÇÃO - CÉDULA DE NATUREZA ALIMENTAR 

-CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. As 

certidões de crédito salarial possuem liquidez e certeza, sendo passíveis 

de atualização monetária, uma vez que são oriundas de diferenças na 

remuneração do servidor público. “A negativa estatal ao fornecimento das 

informações englobadas pelo direito de certidão, configura o desrespeito a 

um direito líquido e certo, por ilegitimidade ou abuso de poder, passível, 

portanto, de correção por meio de Mandado de Segurança” (Alexandre de 

Moraes, Direito Constitucional, 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 189)”. 

(MS 38844/2007, DES. MUNIR FEGURI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2007, Publicado 

no DJE 03/09/2007) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO 

SALARIAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE 

NÃO SE CONFUNDE COM O OBJETO DA AÇÃO, QUE É A EMISSÃO DA 

CERTIDÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - ARTIGO 5º, 

XXXIII E XXXIV, ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ARBITRADOS – INVIABILIDADE – ART. 20, §4º DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. Em sendo o objeto da 

presente ação tão somente a emissão da certidão de créditos salariais e 

não a cobrança do crédito contra a Fazenda Pública propriamente dita, 

nada há que se falar em prescrição. Impõe-se a manutenção da decisão 

que determinou a emissão da certidão de crédito salarial, por configurar 

este direito líquido e certo do agente, nos termos do artigo 5º, XXXIII e 

XXXIV, ‘b’ da Constituição Federal e Lei Estadual nº 8.672, de 06 de julho 

de 2007. Inviável a redução dos honorários advocatícios quando estes 

foram arbitrados em perfeita consonância com o art. 20, §4º, do CPC.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 10930/2014, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) (destaquei). In casu, o impetrante demostrou o direito ao 

crédito salarial constante na certidão de nº. 9.9.094.406-9 (ID nº. 

19383241), bem como fez prova da negativa de entrega por parte do Ente 

Público (ID nº.19382987). Portanto, considerando que é facultado a todos 

obterem certidões em repartições públicas, visando a proteção de direitos 

ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Tratando-se de 

pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado 

documentalmente que o agente recusa fornecê-la, fere o seu direito líquido 

e certo, como sói a hipótese. Daí porque, impõe-se a concessão da 

segurança. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à 

autoridade Impetrada que proceda com a expedição da Certidão de Crédito 

salarial, devidamente atualizada de acordo com os índices de atualização 

monetária e juros ao mês, na conformidade legal, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004226-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDA LUCIMAR WEBER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

RONALDO ROSA TAVEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1004226-83.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por BERNARDA LUCIMAR WEBER 

contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR PRESIDENTE DO MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que 

seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda 

imediatamente com o agendamento do pedido de aposentadoria da 

impetrante. Relata, em síntese, que é professora efetiva no Estado de 

Mato Grosso desde 28.09.1990, onde atualmente exerce suas atividades 

na Escola Estadual Odorico Leocádio Rosa, localizada nesta urbe. 

Assenta que, preencheu todos os requisitos para requerer sua 

aposentadoria, contudo, está tentando agendar sua aposentadoria desde 

o primeiro dia útil do mês de agosto/2016, mas não obteve sucesso. 

Informa que, o Estado, através do Departamento da Previdência, impôs 

uma regra que não é prevista em Lei, que determina que para fazer o 

agendamento da aposentadoria, é necessário ligar todo o primeiro dia útil 

de cada mês, a partir das 07h00min, entretanto, tem limite de 

agendamentos. Pontua ser manifestamente ilegal tal ato, posto que, obstruí 

o direito da Impetrante que, já possui os requisitos necessários para 

agendar sua aposentadoria e não está logrando êxito, por um simples fato 

de que se trata de uma regra do Estado. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Liminar indeferida ao ID nº. 

5792344. Notificada, a autoridade coatora apresentou informações ao ID 

nº. 6094528, pugnando pela extinção do presente mandamus sob o 

argumento de que ocorreu a perda do objeto ante a aposentadoria da 

Impetrante. Parecer Ministerial colhido ao ID nº. 6839430 Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança proposto 

com o escopo de obter determinação à autoridade tida por coatora para 

que proceda imediatamente com o agendamento do pedido de 

aposentadoria da impetrante. Pois bem. Verifica-se que a parte Impetrada, 

ao se manifestar nos autos, arguiu a perda do objeto da presente 

demanda, alegando que a impetrante já foi devidamente aposentada. 

Corroborando com o alegado, a autoridade indigitada coatora anexou a 

publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 26959 de 

10.02.2017, página 53, onde demonstrou que, de fato, a Impetrante foi 

aposentada através do Ato nº 15921/2017, culminando na perda do objeto 

do presente writ. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA 

IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. A 

comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade 

coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do 

processo sem apreciação do mérito”. (MS 67966/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016) – Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA DE 

POLICIAL MILITAR PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO – 

CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – FATO SUPERVENIENTE – 

PERDA DO OBJETO – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. Há perda de 

objeto do mandado de segurança, se o impetrante já recebeu, 

administrativamente, o que postulava. Tal fato implica na perda de utilidade 

e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse 

de agir, uma das condições da ação. Recurso de apelação prejudicado”. 

(Apelação / Remessa Necessária 71840/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado 

no DJE 16/04/2015) – Destaquei. Assim, acolho as alegações expostas 

pela autoridade Impetrada, motivo pelo qual se impõe a extinção do 

processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 487, VI, do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão 

e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004940-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA ZOMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1004940-55.2018.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031562-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CESAR DE OLIVEIRA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM 

SEDUC/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1031562-74.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. À vista da inércia da impetrante em dar 

prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, II do Novo 

Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento dos 

autos e a extinção do processo. Diante disso, é cabível a extinção do feito 

quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes, bem como quando a parte devidamente intimada deixa de 

providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, incisos, II e III do NCPC. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso II do Novo Código de Processo Civil. P.I. e após, não 

havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1027152-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE FERNANDA FORTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1027152-36.2019.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior. Verifica-se 

que a impetrante pleiteou a desistência da presente demanda. Desta feita, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030465-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUTTURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1030465-39.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória proposta por RODRIGO BUTTURI em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, 

a procedência dos pedidos para que seja declarada a ilegalidade da 

negativa de posse do Requerente, bem como que seja determinada a 

posse definitiva do Autor ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – 

Vigilância – Município de Paranaíta/MT. Aduz, em síntese, que concorreu a 

uma vaga ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância no 

concurso deflagrado pelo edital nº 01/2017, datado de 03.07.2017, sendo 

aprovado no certame, dando ensejo à preparação da documentação 

necessária para efetivar a posse, inclusive se submetendo à perícia 

médica para conseguir o certificado de sanidade e capacidade física. 

Relata que, ao realizar a perícia médica, restou constatada limitações 

físicas que o impossibilitam ao exercício das funções do cargo ao qual foi 

aprovado, sendo declarado inapto na mencionada fase. Pontua que o 

laudo pericial chegou a conclusão equivocada, bem como foi elaborado de 

forma superficial, não lhe restando alternativa senão a propositura da 

presente demanda para resguardar o seu direito. Pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida antecipatória (ID nº 

15598401). O Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos 

(ID nº 15757150), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. 

Réplica acostada aos autos (ID nº 15982027), tendo a parte Autora 

rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os 

termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, cuida-se de Ação Declaratória proposta com o escopo de 

obter uma decisão para que seja declarada a ilegalidade da negativa de 

posse do Requerente, bem como que seja determinada a posse definitiva 

do Autor ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – 

Município de Paranaíta/MT. Em que pese a vasta argumentação 

despendida pela parte Autora, entendo que ela não merece prosperar. 

Cumpre destacar que há alguns princípios que norteiam os Concursos 

Públicos e processos seletivos internos, em especial, e para elucidação 

do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da 

seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade administrativa se 

exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento 

do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula 

ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o 

regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento.” (in Curso de Direito 

Administrativo. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913). 

A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito 

invocado pelo Requerente, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, o Requerido não o considerou apto à 

realização das funções ante o não cumprimento de algumas exigências do 

edital que rege o certame. Com efeito, constata-se que, conforme perícia 

médica realizada (ID nº 15335474), o candidato Requerente foi declarado 

inapto para o exercício do cargo em razão de apresentar enfermidade ou 

por não possuir saúde física plena, em atenção à Instrução Normativa nº 

03/2013 (dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos nomeados a 

cargos públicos), não havendo que se falar em ilegalidade no ato 

administrativo. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato 

perpetrado pelo Requerido, haja vista que o Autor não atendeu às 

exigências de saúde necessárias para o cargo ao qual foi aprovado. 

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O 

edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em 

sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública”. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Portanto, uma vez não comprovado nos autos 

as alegações do Autor, impõe-se a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, ficando-os suspensos por força do 

art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0023012-98.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO CALEGARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0023012-98.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/09/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO CALEGARI CPF Nº não informado - 

CONTRIBUINTE114.. CDA Nº 136701. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.43. 

029.0202.001. VALOR DA CAUSA: R$ 304,64- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(‘s) 

descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente recebeu os autos com carga e os devolveu SEM manifestação, 

segundo consta do Sistema Apolo do Fórum da Capital, a prima facie 

inexistindo qualquer razão processual que impeça o arquivamento imediato 

do feito, com baixa na Distribuição.. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 
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autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Assim, DETERMINO o cumprimento imediato da referida sentença, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA 

na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040015-90.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040015-90.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO CPF Nº 

107.498.828-08 - CONTRIBUINTE 173037. CDA Nº 14409. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.25.013.0106.001. VALOR DA CAUSA: R$ 1.828,50- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em seguida a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente recebeu os autos com carga e 

os devolveu SEM manifestação, segundo consta do Sistema Apolo do 

Fórum da Capital, a prima facie inexistindo qualquer razão processual que 

impeça o arquivamento imediato do feito, com baixa na Distribuição.. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Assim, DETERMINO o cumprimento 

imediato da referida sentença, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o seu 

trânsito em julgado, DÊEM-SE BAIXA na Distribuição e no Sistema PJe, 

ARQUIVANDO definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (PJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 

26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004595-97.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO YOSKIO ABE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004595-97.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JULIO YOSKIO ABE CPF Nº não informado - 

CONTRIBUINTE 52993. CDA's Nºs 81813 e 81818 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.35.004.00324.001. VALOR DA CAUSA: R$ 526,41- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) 

CDA(‘s) descrita(s) na exordial, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem 

como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. Assim, DETERMINO o 

cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente 

destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, 

para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes autos físicos 

digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do 

Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição de recurso, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. 

Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença, DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe, ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 
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RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002440-14.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002440-14.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SILVANA DIAS TEIXEIRA CPF Nº 569.199.131-00 - 

CONTRIBUINTE 335055. CDA Nº 231315. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 78609 

- ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 1.111,23- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como 

objeto o pagamento do crédito inscrito na CDA descrita na exordial e acima 

relacionada, em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi 

DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema 

Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação pessoal do 

Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 

desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 

03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo 

Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, 

distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, 

DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) 

imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes 

autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, 

nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição 

de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). 

INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre 

o trânsito em julgado da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf 

-CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 
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Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002326-12.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002326-12.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BRASIMAC SA ELETRO DOMÉSTICOS CNPJ Nº 

55.330.187/0134-04 - CONTRIBUINTE 155129. CDA Nº 239332 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 31030. VALOR DA CAUSA: R$ 1.051,64- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de 

papel, tendo como objeto o pagamento do crédito inscrito na CDA descrita 

na exordial e acima relacionada, em relação à Parte Executada em 

epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na 

qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem 

como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à 

intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE 

VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria 

Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva 

proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040092-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040092-02.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ Nº 

00.506.858/0008-07 - CONTRIBUINTE 176807. CDA Nº 244120- 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 60272. VALOR DA CAUSA: R$ 2.235,02- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em 

suporte de papel, tendo como objeto o pagamento do crédito inscrito na 

CDA descrita na exordial e acima relacionada, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema 

PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo 

nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações 

quanto à intimação pessoal do Município Exequente. A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente, para conhecimento da 

sentença extintiva proferida nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o 

prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 

5º do CPC, havendo interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de 

Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida 

sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no 

Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data 

registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 
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tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0033242-05.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0033242-05.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/12/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO ALVES DA SILVA CPF Nº 124.322.701-00 - 

CONTRIBUINTE 272935. CDA's Nºs 47084; 107277; 107545; 33247; 60115; 

102117; 102296; 185013; e 185257. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.834. VALOR DA CAUSA: R$ 580,54- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em suporte de papel, tendo 

como objeto o pagamento dos créditos inscritos nas CDA’s descritas na 

exordial e acima relacionadas, em relação à Parte Executada em epígrafe, 

que foi DIGITALIZADA e incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi 

proferida SENTENÇA DE EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no 

Sistema Apolo do Fórum da Capital, informações quanto à intimação 

pessoal do Município Exequente. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Assim, DETERMINO o cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS 

(PJe) imediatamente destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente, para conhecimento da sentença extintiva proferida 

nestes autos físicos digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA 

DIAS, nos termos do Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo 

interposição de recurso, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, recurso de Apelação, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado da referida sentença (ATO 

ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o 

A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o 

Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, 

de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 
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a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018537-02.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLANGER MACEDO TOSTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018537-02.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/08/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BOLANGER MACEDO TOSTES CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 21399. CDA's Nºs 74608; 62231; e 137335. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.2.44.079.0385.001. VALOR DA CAUSA: R$ 

660,20- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, em suporte de papel, tendo como objeto o pagamento dos 

créditos inscritos nas CDA’s descritas na exordial e acima relacionadas, 

em relação à Parte Executada em epígrafe, que foi DIGITALIZADA e 

incorporada ao Sistema PJe TJMT, na qual já foi proferida SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO, inexistindo nos autos, bem como no Sistema Apolo do Fórum 

da Capital, informações quanto à intimação pessoal do Município 

Exequente. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Assim, DETERMINO o 

cumprimento da referida sentença, DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente 

destes autos eletrônicos à Procuradoria Fiscal do Município Exequente, 

para conhecimento da sentença extintiva proferida nestes autos físicos 

digitalizados. Decorrido o prazo recursal de TRINTA DIAS, nos termos do 

Art. 183 c/c Art. 1.003, § 5º do CPC, havendo interposição de recurso, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO, porém, 

recurso de Apelação, CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o trânsito em julgado 

da referida sentença (ATO ORDINATÓRIO), DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), ARQUIVANDO 

DEFINITIVAMENTE estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 

PUBLIQUE (PJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf -CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 

e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009694-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009694-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

Vistos etc. Cuida-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL contra ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO – LTDA, perseguindo 

os valores grafados nas certidões de dívida ativa que instruíram a inicial. 

No id. 14408890, a parte exequente requereu a extinção do processo, 

ante o cancelamento das CDAs, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. 

É o relato. Fundamento e decido. Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: 

“Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.”. Ante ao exposto, considerando a extinção 

administrativa do crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o 

feito, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, 

VI, ambos do NCPC. Sem ônus para as partes. Autorizo o levantamento de 

eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio de contas em 

favor da parte executada. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar diligência para citação da parte requerida, no valor de R$ 32,53 

(trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), através de Guia Judicial. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Luzia Betania Silva Castrillon Tortorelli SEDE 

DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: , TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005123-24.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005123-24.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/02/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA - ME CNPJ Nº 

00.938.217/0001-47 CDA Nº 2009/13048. VALOR DA CAUSA: R$ 

52.991,17- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 482 de 921



respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0021685-11.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESARIO FURTADO DE MATOS (EXECUTADO)

JUSSARA MARIA SEABRA DE MATOS (EXECUTADO)

MALBOR COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0021685-11.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MALBOR COMERCIAL LTDA - ME, JUSSARA MARIA 

SEABRA DE MATOS, CESARIO FURTADO DE MATOS CNPJ Nº 

36.932.036/0001-50 CDA Nº 2010/4730. VALOR DA CAUSA: R$ 

239.030,68- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 
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3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008190-31.2009.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FERNANDO AUGUSTO M ALMEIDA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008190-31.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/03/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDO AUGUSTO M ALMEIDA COMERCIO - 

ME, FERNANDO AUGUSTO MARQUES DE ALMEIDA CNPJ Nº 

01.609.378/0001-50 CDA Nº 2009/254. VALOR DA CAUSA: R$ 55.698,20- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta 

ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 

23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua competência para 

processar e julgar os feitos executivos afetos à Fazenda Pública Estadual 

e Municipal e, com a necessidade de regulamentar o sistema de 

distribuição dos processos que tramitam na aludida Unidade Judiciária 

onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando a respectiva 

competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça Estado 

de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 19/01/2016, 

disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA. 

Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 03/2016-CM, os 

processos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte forma: “Artigo 1º Os 

feitos que tramitam na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos aos Juízes de Direito que nela 

jurisdicionam, em razão da natureza da causa, da seguinte forma: a) Os 

feitos executivos estaduais serão de competência e distribuídos ao Juiz 

de Direito com mais tempo na referida Vara; b) Os feitos executivos 

municipais serão de competência e distribuídos ao Juiz de Direito com 

menos tempo na referida Vara.” (negritei e grifei). Dessa forma, 

criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o Gabinete I, de Titularidade 

desta Magistrada, cuja competência é o processamento e julgamento dos 

feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS MUNICIPAIS, razão pela qual, após o 

advento do PROVIMENTO Nº 03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido 

remetida pela Secretaria do Juízo ao Gabinete II, de Titularidade da MMª 

Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da Silva, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos que possuam o ESTADO DE MATO 

GROSSO em algum dos seus polos processuais. Por tais fundamentos, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de 

Execução Fiscal, para processar e julgar o presente Processo digitalizado 

e DECLINO para o GABINETE 2 desta Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES 

AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo Competente imediatamente, com as 

nossas homenagens, DANDO-SE AS BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e 

Distribuição. INTIMEM (DJe) as Partes, conforme determinam os Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 

205 CPC (DJe). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito Fcoa mf -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: (...) § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. (...) § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 
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Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014873-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCILEIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014873-50.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCILEIA FERREIRA DA SILVA, MARCILEIA 

FERREIRA DA SILVA CNPJ Nº 02.148.426/0001-12 - CDA Nº 2009/5045. 

VALOR DA CAUSA: R$ 3.568,27- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação 

ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. 

Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do 

TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 
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Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0030528-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ARRUDA DOS REIS (EXECUTADO)

INTERPEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA (EXECUTADO)

ROOSEVELT LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030528-62.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INTERPEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL 

LTDA, LUCIANO ARRUDA DOS REIS, ROOSEVELT LEITE DE SOUZA CNPJ 

Nº 03.910.430/0001-39 - CDA Nº 2009/8378. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.109,57- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 
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Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0039683-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0039683-89.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/12/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ Nº 04.565.333/0001-19 CDA Nº 41485. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.575,30- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Observo que esta ação foi proposta pelo ou em relação ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta 

Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, 

que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Pois bem. Sabe-se 

que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, do TRIBUNAL PLENO do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a instalação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Capital, estabelecendo sua 

competência para processar e julgar os feitos executivos afetos à 

Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a necessidade de 

regulamentar o sistema de distribuição dos processos que tramitam na 

aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, regulamentando 

a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do E. Tribunal de 

Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 3/2016-CM, de 

19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara Especializada 

de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA NATUREZA 

DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 
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Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002873-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERTIT BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002873-18.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/01/2010 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LEVERTIT BAR LTDA - ME CNPJ Nº 

07.265.221/0001-30 - CONTRIBUINTE 376324. CDA's Nºs 307. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 87736. VALOR DA CAUSA: R$ 530,76- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 20/10/2004, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de LEVERTIT BAR LTDA - ME– CNPJ Nº 07.265.221/0001-30 , 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 307, 

referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 87736, e o valor 

atribuído à causa foi R$530,76-(ID 28056480 – p. 2-3). A petição inicial 

veio acompanhada da CDA supracitada (ID 28059190 – p.1). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração 

ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER DISTRIBUÍDA 

DIRETAMENTE perante o competente Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente desta Comarca da Capital, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamento e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0002873-18.2010.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028282-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDI SA-INDUSTRIA DE PNEUMATICOS (EXECUTADO)

UNIPART-UNISA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LIMITADA 

(EXECUTADO)

DOMINGOS COSTA NETO (EXECUTADO)

EDUARDO GAMBOGI PINHEIRO (EXECUTADO)

WAGNER COSTA (EXECUTADO)

MAURO ANTONIO DONADEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028282-30.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/09/2009 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RINALDI SA-INDUSTRIA DE PNEUMATICOS, 

WAGNER COSTA, MAURO ANTONIO DONADEL, DOMINGOS COSTA 

NETO, EDUARDO GAMBOGI PINHEIRO, UNIPART-UNISA PARTICIPACAO E 

INVESTIMENTOS LIMITADA CNPJ Nº 87.556.601/0001-63 CDA Nº 2009954 

VALOR DA CAUSA: R$ 108.469,09- DECISÃO 941 VISTOS, EM 
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CORREIÇÃO PERMANENTE... Observo que esta ação foi proposta pelo ou 

em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO. A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Pois bem. Sabe-se que a Resolução nº. 23/2013-TP de 21/11/2013, 

do TRIBUNAL PLENO do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a 

instalação da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, 

estabelecendo sua competência para processar e julgar os feitos 

executivos afetos à Fazenda Pública Estadual e Municipal e, com a 

necessidade de regulamentar o sistema de distribuição dos processos 

que tramitam na aludida Unidade Judiciária onde atuam DUAS Magistradas, 

regulamentando a respectiva competência, o Conselho da Magistratura do 

E. Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso editou o PROVIMENTO Nº. 

3/2016-CM, de 19/01/2016, disciplinando a “distribuição de feitos da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá”, EM RAZÃO DA 

NATUREZA DA CAUSA. Assim, de acordo com o Art. 1º do Provimento nº 

03/2016-CM, os processos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá foram distribuídos da seguinte 

forma: “Artigo 1º Os feitos que tramitam na Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá serão distribuídos e redistribuídos 

aos Juízes de Direito que nela jurisdicionam, em razão da natureza da 

causa, da seguinte forma: a) Os feitos executivos estaduais serão de 

competência e distribuídos ao Juiz de Direito com mais tempo na referida 

Vara; b) Os feitos executivos municipais serão de competência e 

distribuídos ao Juiz de Direito com menos tempo na referida Vara.” 

(negritei e grifei). Dessa forma, criaram-se DOIS GABINETES, sendo que o 

Gabinete I, de Titularidade desta Magistrada, cuja competência é o 

processamento e julgamento dos feitos cujos objetos sejam TRIBUTOS 

MUNICIPAIS, razão pela qual, após o advento do PROVIMENTO Nº 

03/2016-CM, esta Ação deveria ter sido remetida pela Secretaria do Juízo 

ao Gabinete II, de Titularidade da MMª Juíza de Direito Dra. Adair Julieta da 

Silva, cuja competência é o processamento e julgamento dos feitos que 

possuam o ESTADO DE MATO GROSSO em algum dos seus polos 

processuais. Por tais fundamentos, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo do Gabinete 1 da Vara Esp. de Execução Fiscal, para processar e 

julgar o presente Processo digitalizado e DECLINO para o GABINETE 2 

desta Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Assim, REDISTRIBUA e REMETAM ESTES AUTOS DIGITALIZADOS ao Juízo 

Competente imediatamente, com as nossas homenagens, DANDO-SE AS 

BAIXAS no Sistema PJe, Relatórios e Distribuição. INTIMEM (DJe) as 

Partes, conforme determinam os Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º 

do CPC. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 CPC (DJe). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa mf -CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 

3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: (...) § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. (...) § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026789-91.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROWARE COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0026789-91.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/11/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MICROWARE COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME 

CNPJ Nº 03.742.911/5000-1 - CONTRIBUINTE 161883. CDA Nº 

1998/224635. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45111. VALOR DA CAUSA: R$ 

430,42- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 12/11/2004, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MICROWARE COMERCIO E 

INFORMATICA LTDA ME – CNPJ Nº 03.742.911/5000-1, tendo como objeto 

o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 1998/224635, referente ao 

não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE 

POSTURAS da Inscrição Municipal n° 45111, e o valor atribuído à causa foi 
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R$430,42-(ID 28062103 – P1-2). A petição inicial veio acompanhada da 

CDA supracitada (ID 28062103 – p.3). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração 

ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER DISTRIBUÍDA 

DIRETAMENTE perante o competente Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente desta Comarca da Capital, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamento e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0026789-91.2004.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 

único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0035075-58.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2004 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: EDVANA MOREIRA DA SILVA CNPJ Nº 

32.992.166/0001-2 - CONTRIBUINTE 182508. CDA Nº 224690. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 65945. VALOR DA CAUSA: R$ 413,76- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 30/12/2004, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de EDVANA MOREIRA DA SILVA – CNPJ Nº 32.992.166/0001-2 , 

tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 224690, 

referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 65945, e o valor 

atribuído à causa foi R$413,76-(ID 28062941 – P1-2). A petição inicial veio 

acompanhada da CDA supracitada (ID 28062941 – p.3). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA ADMINISTRATIVA, aplicada por infração 

ao Código Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sabe-se que a RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei). Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal DEVERIA SER DISTRIBUÍDA 

DIRETAMENTE perante o competente Juízo da Vara Especializada do Meio 

Ambiente desta Comarca da Capital, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 da Fazenda Pública Municipal – É ABSOLUTAMENTE 

INCOMPETENTE para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. Assim, por tais 

fundamento e por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 0035075-58.2004.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. Consequentemente, 

em razão da incompatibilidade de Sistemas do PJe e do Apolo, que é o 
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único implantado na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário o cumprimento do disposto no inc. III 

do Art. 61 da RESOLUÇÃO nº 03/2018- TJ-MT/TP, verbis: “Art. 61. No 

caso de declínio de competência, observar-se-ão as seguintes regras: 

(...) III – o processo eletrônico objeto de declínio de competência de uma 

Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que utiliza o Sistema PJe para 

outra Unidade Jurisdicional ou Órgão Julgador que não utiliza o Sistema 

PJe, será realizado de forma física, devendo Juízo Declinante materializar 

os autos e proceder à remessa ao Juízo Declinado, promovendo a baixa 

do processo eletrônico por incompetência e seu arquivamento.”. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor 

da exordial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017585-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 11:27:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR CPF Nº 

706.688.251-20 - CONTRIBUINTE 329057. CDA's Nºs 2016 / 1361208; 

2017 / 1498769; 2018 / 1693029 e 2019 / 1797023. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.44.037.0238.026. VALOR DA CAUSA: R$ 4.836,78- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017581-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 11:18:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELIZABETH MARCIA PORFIRIO CPF Nº 

851.826.058-20 - CONTRIBUINTE 370699 . CDA's Nºs 2016 / 1377176; 

2017 / 1492776; 2018 / 1642123 e 2019 / 1781034. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.14.056.0047.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.975,81- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 
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advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 
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Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017586-29.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017586-29.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 11:30:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR CPF Nº 

706.688.251-20 - CONTRIBUINTE 329057. CDA's Nºs 2016 / 1353962; 

2017 / 1466139; 2018 / 1651394 e 2019 / 1797022. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.44.037.0238.025 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.836,78- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 
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novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 
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o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017555-09.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:02:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: REGINA DE CARVALHO CPF Nº 769.013.191-34 - 

CONTRIBUINTE 734944969. CDA's Nºs 2016 / 1356611 e 2017 / 1500533 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.25.036.1412.064. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.084,30- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 
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Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 
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que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 09:46:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LUCINEIDE MARTINS DE ALMEIDA CPF Nº 

275.153.891-68 - CONTRIBUINTE 91084. CDA's Nºs 2016 / 1289856 e 

2019 / 1830986. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.24.032.0229.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.389,29- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 501 de 921



abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017552-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 09:50:20 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME CNPJ 

Nº 15.017.544/0001-33 - CONTRIBUINTE 204860 . CDA's Nºs 2016 / 

1347269; 2017 / 1465369; 2018 / 1640984 e 2019 / 1861540. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.25.055.0028.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.192,46- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 
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Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 504 de 921



que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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WAGNER DE PAIVA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017561-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:23:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WAGNER DE PAIVA CPF Nº 482.636.561-68 - 

CONTRIBUINTE 371566. CDA's Nºs 2016 / 1350360; 2017 / 1579937; 2018 

/ 1594981 e 2019 / 1863437. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.45.029.0422.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.192,89- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 
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abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017557-76.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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ROBERTO MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017557-76.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:12:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO MARCELINO CPF Nº 179.344.007-72 - 

CONTRIBUINTE 21248. CDA's Nºs 2016 / 1273825; 2017 / 1475137; 2018 / 

1676929 e 2019 / 1787881. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.42.009.0020.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 5.184,26- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 
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§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 
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seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017564-68.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:30:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO CPF Nº 

089.030.261-87 - CONTRIBUINTE 271749. CDA's Nºs 2016 / 1255776; 

2018 / 1723640 e 2019 / 1781088. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.14.062.0522.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.580,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 
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abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017559-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:20:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUSIMAUREM NAVARRO ROQUE CPF Nº 

329.537.981-53 - CONTRIBUINTE 341770. CDA's Nºs 2016 / 1346766; 

2017 / 1509690; 2018 / 1647239 e 2019 / 1823159. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.4.21.013.0230.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.188,51 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 
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§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 
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seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017566-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 10:35:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CAMILA SUELI RODRIGUES CPF Nº 052.267.769-00 

- CONTRIBUINTE 734949726. CDA's Nºs 2016 / 1351725; 2017 / 1469213; 

2018 / 1626795 e 2019 / 1874446. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.45.007.0642.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.285,82 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 
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abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 
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intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017554-24.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/04/2020 09:57:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARGARETE CONCEICAO CRUZ LOPES DE ABREU 

CPF Nº 207.139.671-53 - CONTRIBUINTE 21737. CDA's Nºs 2016 / 

1280604; 2017 / 1531060; 2018 / 1626960 e 2019 / 1788024. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.43.038.0380.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.183,10- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte 

Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa 

de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 
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Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 
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que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 
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respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023399-76.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO DE DEUS ROSA I – Em análise dos autos, 

observo que o executado não foi localizado para citação e foi pleiteada 

pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso 

da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 

sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 

Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) determino a citação 

da parte executada por oficial de justiça no endereço da inicial. O 

processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva 

citação, ainda que por edital, é apta para interromper o curso da 

prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública 

requeira a citação por edital, desde que frustradas as demais modalidades 

(súmula n. 414/STJ), providencie sua efetivação. A suspensão do 

processo, bem como a interrupção da prescrição intercorrente, deve 

observar o disposto no item antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004174-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004174-70.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPE S.A. I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi 

localizado para citação. O processo foi encaminhado para a Fazenda 

Pública, sendo apresentado novo endereço. Incide o previsto no art. 40, §

§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 

sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 

Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) providencie a 

imediata tentativa de citação no endereço do id. 20415925. O processo, 

entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda 

que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente 

(Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por 

edital, desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 
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Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007192-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007192-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME I – Em 

análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação. O processo foi encaminhado para a Fazenda Pública, sendo 

apresentado novo endereço. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 

n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto 

não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa 

recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 

(...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 

localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou 

como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) providencie a 

imediata tentativa de citação no endereço do id. 22042995. O processo, 

entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda 

que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente 

(Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por 

edital, desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006841-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006841-29.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE 

INFORMATICA-ME - ME I – Em análise dos autos, observo que o executado 

não foi localizado para citação. O processo foi encaminhado para a 

Fazenda Pública, sendo apresentado novo endereço. Incide o previsto no 

art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso 

da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, 

sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o 

Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ 

fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) providencie a 

imediata tentativa de citação no endereço do id. 22043872. O processo, 

entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda 

que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente 

(Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por 

edital, desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003437-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BUENO MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003437-67.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PATRICIA BUENO MUSSI I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação. O 

processo foi encaminhado para a Fazenda Pública, sendo apresentado 

novo endereço. Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: 

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou 

como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 

2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência 

da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 

prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter 

ocorrido a suspensão da execução. Posto isso: (i) determino a suspensão 

do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional (Tema n. 567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item 

antecedente, teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda 

Pública a respeito da não localização do devedor; (iii) providencie a 

imediata tentativa de citação no endereço do id. 22055189. O processo, 

entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda 

que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente 

(Tema n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por 

edital, desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 
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Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013972-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013972-55.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22705050. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013331-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013331-67.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA I – Em 

análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22705071. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013961-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013961-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22705081. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 
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Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013962-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013962-11.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22705548. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014051-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014051-34.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA I – Em análise dos 

autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22705581. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011481-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011481-75.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME I – Em análise 

dos autos, observo que o executado não foi localizado para citação e foi 

pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. Incide o 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço do id. 22746538. O processo, entretanto, 

continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por 

edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 

n. 568/STJ); (iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, 

desde que frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), 

providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a 

interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item 

antecedente. II – Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 
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Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007159-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007159-12.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

I – Em análise dos autos, observo que o executado não foi localizado para 

citação e foi pleiteada pela Fazenda Pública a citação por oficial de justiça. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor; (iii) determino a citação da parte executada por 

oficial de justiça no endereço indicado. O processo, entretanto, continuará 

suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta 

para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); 

(iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, desde que 

frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), providencie sua 

efetivação. A suspensão do processo, bem como a interrupção da 

prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente. II 

– Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023458-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO HORVATICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023458-64.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GERALDO HORVATICH I – Em análise dos autos, 

observo que o executado não foi localizado para citação. O processo foi 

encaminhado para a Fazenda Pública, sendo apresentado novo endereço. 

Incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80: Art. 40 - O Juiz 

suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor 

ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2º - Decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 

bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - 

Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão 

desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Nesse 

aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da 

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor: O prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Posto isso: (i) determino a suspensão do processo e do prazo 

prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 

567/STJ); (ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, teve 

início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor; (iii) providencie a imediata tentativa de 

citação no endereço do id. 22944483. O processo, entretanto, continuará 

suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta 

para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ); 

(iv) caso a Fazenda Pública requeira a citação por edital, desde que 

frustradas as demais modalidades (súmula n. 414/STJ), providencie sua 

efetivação. A suspensão do processo, bem como a interrupção da 

prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente. II 

– Int. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010622-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL DE CUIABA UNEC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010622-62.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: UNIÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC CNPJ Nº 

22.198.810/0001-61 - CONTRIBUINTE 177342 CDA's Nºs 2000/224249. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 60804 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$9.330,58- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de UNIÃO 

EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC – CNPJ Nº 22.198.810/0001-61, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2000/224249, 

referente ao não pagamento de ISSQN que recaiu sobre a Inscrição 

Municipal nº 60804, e o valor atribuído à causa foi R$9.330,58- (ID 

28048206). A petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada 

(ID 28048206 - p. 3). Em 23/06/2005 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 28048206 – p. 1), tendo sido expedida Carta de Citação em 

08/08/2006 (ID 28056616 – p. 1), a qual retornou ao Juízo SEM assinatura 

de recebimento, sob motivo de devolução “Mudou-se” (ID 28056616 – p. 

3). Em 14/05/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

DETERMINOU a intimação do Município Exequente para impulsionar o feito 

(ID 28056617) Em 20/10/2008 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer citação da Parte Executada via EDITAL (ID 28056618 – p. 1). 

Em 08/11/2011 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

citação da Parte Executada por Oficial de Justiça no endereço declinado 

na petição inicial (ID 28056618 – p. 6), a qual foi DEFERIDA pelo Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública em 20/03/2012 (ID 28056619), 

tendo sido expedida Carta de Citação em 12/11/2014 (ID 28056620 – p. 1), 

a qual retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Desconhecido” (ID 28056620 – p. 3). Em 05/02/2015 consta no 

Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 05/02/2015 às 12:10 

Horas da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal ...:”, sic. Consta do Sistema Apolo 

Eletrônico, que a Procuradoria Fiscal Municipal Exequente recebeu os 

autos COM CARGA na data de 03/07/2015 e os devolveu na data de 
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09/05/2016, SEM qualquer manifestação ou petição. Em 16/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0010622-62.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28048207). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 23/06/2005, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (08/11/2011), até a presente data 

(23/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).” Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010622-62.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de UNIÃO 

EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC – CNPJ Nº 22.198.810/0001-61, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2000/224249, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não localizada no endereço fornecido 

pelo Município Exequente (ID’s 28056616 – p. 3 e 28056620 – p. 3). DEIXO 

de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$9.330,58-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 
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n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008893-98.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0008893-98.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: PAULINO DE MORAIS CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 33037 CDA's Nºs 1999/2365; 2000/89892; e 2003/159907. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.027.007.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$1.216,31- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

PAULINO DE MORAIS– CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s 1999/2365; 2000/89892; e 

2003/159907, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.31.027.007.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$1.216,31- (ID 28222321). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28222321) Em 29/04/2009 foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo o prazo prescricional (ID 

28222518), conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 27/08/2010 (ID 28222519 – p. 1), a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento, sob motivo de devolução “Ausente” (ID 

28222519 – p. 2). Em 24/10/2014 foi expedida nova Carta de Citação (ID 

28222522), não havendo informações sobre seu cumprimento. Em 

05/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 

05/02/2015 às 09:44 Horas da Segunda Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. 

Em 22/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico 

que o Processo nº 0008893-98.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28222322). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, constata-se que apesar de existir despacho 

determinando o processamento deste executivo fiscal, pretendendo o 

recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/2365 venc. 

29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a 

data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido 

mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/2365 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s 2000/89892 e 2003/159907, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 29/04/2009, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 528 de 921



fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição 

processual (27/12/2004), até a presente data (20/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008893-98.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PAULINO DE 

MORAIS – CPF N° NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/2365, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/89892 e 2003/159907, INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.216,31-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 
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janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001249-07.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIRA BULHOES PERRUPATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001249-07.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: JOACIRA BULHÕES PERRUPATO CPF Nº 314.089.231-49 - 

CONTRIBUINTE 52460 CDA's Nºs 1999/39748; 2000/98776; 2001/25443; 

2002/92120 e 2003/173473. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.15.046.0156.001 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$12.687,61- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOACIRA BULHÕES 

PERRUPATO – CPF N° 314.089.231-49, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas CDA’s 1999/39748; 2000/98776; 2001/25443; 

2002/92120; e 2003/173473, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.7.15.046.0156.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$12.687,61- (ID 28254192). A petição inicial veio instruída 

com as CDA’s acima mencionadas (ID 28254192 e 28254364). Em 

22/05/2009 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública 

DETERMINOU a intimação do Município Exequente para emendar a inicial, a 

fim de proceder à devida qualificação da Parte Executada (ID 28254369). 

Em 27/11/2009 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

a emenda da inicial, apresentando a qualificação da Parte Executada, bem 

como requerendo a citação da Parte Executada por AR (ID 28254370). Em 

15/10/2010 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO recebendo a emenda inicial, bem como determinando a CITAÇÃO 

da Parte Executada por Carta AR (ID 28254371), interrompendo a 

prescrição, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedido Mandado de 

Execução Fiscal em 20/10/2010 (ID 28254372 – p. 1). Em 17/11/2010 a 

Sra. Oficial de Justiça certificou que não foi possível proceder à citação 

da Parte Executada, em virtude de a residência estar fechada, tendo-lhe 

sido informado que a família estaria em viagem para o exterior (ID 

28254372). Em 30/11/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública DETERMINOU a intimação do Município Exequente para se 

manifestar nos autos (ID 28254373). Em 25/07/2013 o Juízo da Terceira 

Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU o cumprimento do despacho 

retro (ID 28254374). Em 22/05/2014 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer a retificação do nome da Parte Executada, o qual 

constou grafado como “Jacira Bulhões Perrupato”, sendo que sua correta 

identificação seria JOACIRA BULHÕES PERRUPATO – CPF N° 

314.089.231-49, requerendo, ainda, a expedição de novo Mandado de 

Citação a ser cumprido no endereço a saber: Rua Itália n° 177, esquina 

com a Rua China, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT (ID 28254375). Em 

29/09/2014 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO DEFERINDO os pedidos retro (ID 28254376). Em 05/02/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 05/02/2015 

às 09:44 Horas da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. Em 

23/05/2017 e 10/07/2019 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer o cumprimento do despacho retro (ID 28254377 e 28254378 – p. 

5), tendo sido expedido mandado de citação em 02/08/2019 (ID 28257378 

– p. 6/7), não havendo informações sobre cumprimento. Em 22/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0001249-07.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28254193). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/39748 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/39748 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 
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vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos CRÉDITOS 

REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s N°s2000/98776; 2001/25443; 

2002/92120; e 2003/173473, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

15/10/2010, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

27/12/2004, até a presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. 

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos QUINZE 

ANOS entre a data da distribuição processual (27/12/2004), até a 

presente data (20/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, 

com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 
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-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001249-07.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOACIRA BULHÕES 

PERRUPATO – CPF N° 314.089.231-49, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/39748, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/98776; 2001/25443; 2002/92120 e 2003/173473, 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$12.687,61-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 

17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária 

ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que 

forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação 

dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata 

este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 
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Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005481-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO PAES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005481-62.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ETEVALDO PAES DA CONCEIÇÃO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 307376 CDA's Nºs 1999/47023; 2000/107207; 

2000/112827; 2001/33180; 2001/36590; 2002/102046; 2002/106971; 

2003/184939; e 2003/190743 - IPTU’s. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 

01.9.13.008.1605.736; e 01.9.34.081.0060.001. VALOR DA CAUSA: 

R$680,49- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ETEVALDO 

PAES DA CONCEIÇÃO - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/47023; 

2000/107207; 2000/112827; 2001/33180; 2001/36590; 2002/102046; 

2002/106971; 2003/184939; e 2003/190743,referentes ao não pagamento 

de IPTU’s dos imóveis de Inscrições Municipais nºs 01.9.13.008.1605.736 

e 01.9.34.081.0060.001, e o valor atribuído à causa foi R$680,49- (ID 

28088011). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28088011, 28088331 e 28088332). Em 25/02/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28088011 – p.1), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 20/10/2005 (ID 28088333), cujo AR retornou 

ao Juízo SEM assinatura de recebimento (ID 28088334 – p. 2). Em 

25/04/2006 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

citação da Parte Executada via EDITAL (ID 28088334 – p. 5). Em 

23/06/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO DEFERINDO o pedido retro (ID 28088335), tendo sido expedido 

Edital de Citação em 17/07/2006 (ID 28088337), o qual foi disponibilizado 

no DJe n° 7553 de 06/02/2007 (ID 28088338 – p. 2). Em 18/05/2007 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer PENHORA DO 

IMÓVEL (ID 28088338 – p. 6), a qual foi DEFERIDO pelo Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública em 18/06/2007 (ID 28088338 – p. 9), tendo 

sido expedido Mandado de Penhora em 24/07/2007, segundo consta do 

Sistema Apolo, não havendo informações sobre cumprimento. Em 

06/02/2009 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

SUSPENSÃO do feito por seis meses, em razão de suposto parcelamento 

do crédito executado, não juntando nenhum documento (ID 28088339 – p. 

1). Em 10/08/2010 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer PENHORA de veículos eventualmente encontrados em nome da 

Parte Executada via RENAJUD (ID 28088339 – p. 3) Em 31/03/2011 o Juízo 

da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO declarando a 

PRESCRIÇÃO e JULGANDO PARCIALMENTE EXTINTO o feito, em relação 

aos créditos executados inscritos nas CDA’s N°s 1999/47023; 

2000/107207; 2000/112827; 2001/33180; e 2001/36590, bem como 

determinando o PROSSEGUIMENTO da execução quanto às demais CDA’s 

(ID 28088340). Em 10/06/2011 o Município Exequente interpôs RECURSO 

DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para 

afastar a prescrição (ID’s 28088741, 28088742, 28088743 e 28088744), o 

qual foi NÃO FOI CONHECIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda 

Pública em 03/08/2011, em razão da inadequação da via eleita (ID 

28088745). Em 04/06/2012 o Município Exequente peticionou nos autos 

para requerer a juntada de cópia do RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO interposto contra a decisão retro (ID 28088749, 28088750, 

28088751, 28088752 e 28088753). Em 19/07/2012 o Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública PRESTOU INFORMAÇÕES à Colenda Quarta 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

mantendo a decisão agravada, bem como informando que o Agravante 

não cumpriu o disposto no Art. 526 do CPC/1973 (ID 28088754). Em 

25/09/2012 a Colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do DD. Relator 

Desembargador José Silvério Gomes, DEU PROVIMENTO ao recurso de 

Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada e, via de 

consequência, determinar o recebimento e processamento do Recurso de 

Apelação interposto pelo Município Exequente, com a remessa dos autos 

àquela Corte (ID 28088756). Em 31/10/2013 consta no Sistema Apolo que 

a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 16/07/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar do CGJ Dr. José 

Arimatea Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, 

DETERMINOU a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado (ID 28088758). Em 23/07/2019 o MM° Juiz de Direito Auxiliar do CGJ 

Dr. José Arimatea Neves Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, 

DETERMINOU o “desapensamento dos autos, com a urgência que o caso 

requer”, sic, (ID 28088759). Em 16/09/2019 a Colenda Segunda Câmara de 
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Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de DECISÃO MONOCRÁTICA do DD. Relator 

Desembargador Luiz Carlos da Costa, NÃO CONHECEU do Apelo retro, em 

razão da inadequação da via recursal eleita, segundo consta do site do 

TJMT, bem como TRANSITADA EM JULGADO, conforme Certidão de ID 

28088760 – p. 7. Em 21/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou 

que: “Certifico que o Processo nº 0005481-62.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28088012). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em que pese ter sido expedido EDITAL DE CITAÇÃO em 

17/07/2006,evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.” 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 25/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. Além do mais, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se no presente caso que após a 

distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos QUINZE ANOS entre a data da distribuição processual 

(27/04/2004), até a presente data (22/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 
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interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005481-62.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ETEVALDO PAES 

DA CONCEICAO - CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2002/102046; 2002/106971; 2003/184939 e 2003/190743, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

localizada no endereço fornecido pelo Município Exequente (ID 28088334 – 

p. 2). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$680,49-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 
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MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0004476-05.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SUSSUMU ITO E OUTROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0004476-05.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: SERGIO SUSSUMU ITO E OUTROS CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 17499 CDA's Nºs 1999/26277; 2000/83264; 2001/10511; 

2001/10513; 2001/10514; 2001/10515; 2002/72141; 2002/72143; 

2002/72144; 2002/72145; 2003/149587; 2003/149589; 2003/149590 e 

2003/149591. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nºs 01.4.25.054.0275.001, 

01.4.25.054.0124.001; 01.4.25.054.0245.001 e 01.4.25.054.0260.001 – 

IPTU’s. VALOR DA CAUSA: R$11.853,93- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de SERGIO SUSSUMU ITO E OUTROS – CPF N° NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s 1999/26277; 2000/83264; 2001/10511; 2001/10513; 2001/10514; 

2001/10515; 2002/72141; 2002/72143; 2002/72144; 2002/72145; 

2003/149587; 2003/149589; 2003/149590 e 2003/149591, referentes ao 

não pagamento de IPTU’s dos imóveis de Inscrições Municipais nºs 

01.4.25.054.0275.001, 01.4.25.054.0124.001, 01.4.25.054.0245.001 e 

01.4.25.054.0260.001, e o valor atribuído à causa foi R$11.853,93- (ID 

28088007). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID 28088007, 28088308, 28088309 e 28088310). Em 

25/07/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28088007 – 

p. 1), interrompendo o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, não 

havendo informações sobre expedição de Carta de Citação, a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de 

devolução “Número Inexistente” (ID 28088311 – p. 3/4). Em 08/05/2007 o 

Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU a intimação 

do Município Exequente para impulsionar o feito (ID 28088312). Em 

15/09/2007 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

citação da Parte Executada via Edital (ID 28088313 – p. 3), tendo sido 

expedido Edital de Citação (ATO ORDINATÓRIO) em 24/09/2007 (ID 

28088314), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7741 de 12/11/2007 (ID 

28088315 – p. 3). Em 29/04/2008 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer a SUSPENSÃO do feito por cento e vinte dias, a fim 

de localizar bens da Parte Executada passíveis de penhora (ID 28088315 

– p. 7). Em 28/07/2009 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública 

DETERMINOU a intimação do Município Exequente para impulsionar o feito, 

sob pena de arquivamento (ID 28088317). Em 12/11/2009 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer a SUSPENSÃO do feito por 

UM ANO, “tendo em vista a regularização cadastral”, sic, (ID 28088318 – 

p. 1). Em 30/08/2010 o Município Exequente peticionou nos autos para 

requerer o seguinte: 1) EXTINÇÃO PARCIAL do feito em razão do 

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO das CDA’s N°s 2001/10513; 

2002/72143 e 2003/149589, nos termos do Art. 26 da LEF; 2) EXTINÇÃO 

PARCIAL do feito em razão do PAGAMENTO das CDA’s N°s 2001/10511; 

2001/10514; 2002/72141; 2002/72144; 2003/149587 e 2003/149590, com 

fundamento no Art. 924, inc. II, do CPC; 3) O PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

em relação às demais CDA’s, com a realização de consulta INFOJUD (ID 

28088318 – p. 3/4). Juntou na ocasião “Extratos do Contribuinte” EM NOME 

DE TERCEIROS ESTRANHOS AOS AUTOS (ID 28088318 – p. 5/8). Em 

05/12/2011 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO deferindo a consulta INFOJUD (ID 28088319). Em 02/08/2012 o 

Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu seguinte DECISÃO: 

“Indefiro o pedido, pelo não cumprimento aos termos do Item 2.16.3 da 

CNGC”, sic, (ID 28088320). Em 24/10/2013 o Juízo da Quarta Vara Esp. da 

Fazenda Pública DETERMINOU a intimação do Município Exequente para 

impulsionar o feito, bem como determinando o arquivamento na hipótese de 

nada ser vindicado (ID 28088321). Em 22/05/2015 a Gestora 

Administrativa da Central de Distribuição certificou o seguinte: 

“Redistribuído em 22/05/2015 às 11:29 Horas da Quarta Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número: 4476-05.2005.811.0041”, sic, (ID 28088322). Em 

17/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0004476-05.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28088008). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 24/09/2007, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 
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improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.” Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, constata-se que apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, 

pretendendo o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA nº 

1999/26277 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do vencimento da 

referida CDA e a data de distribuição desta execução em 27/12/2004, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei). Sabe-se 

que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO 

de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se que a prescrição 

e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à ação de execução em relação a CDA N° 

1999/26277 venc. 29/01/1999, incorrendo em prescrição direta do crédito 

tributário, impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

parcial do crédito tributário executado, por força do caput do Art. 174 do 

C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à 

prescrição no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na 

SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era mais exigível 

quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar 

pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e 

exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária 

quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES inscritos nas 

CDA’s N°s2000/83264; 2001/10511; 2001/10513; 2001/10514; 

2001/10515; 2002/72141; 2002/72143; 2002/72144; 2002/72145; 

2003/149587; 2003/149589; 2003/149590 e 2003/149591, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 25/07/2005, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data do último protocolo 

do Município Exequente (30/08/2010), até a presente data (22/04/2020) a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a RELAÇÃO 

PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 
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dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004476-05.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SERGIO SUSSUMU 

ITO E OUTROS – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/26277, 

e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 2000/83264; 2001/10511; 2001/10513; 

2001/10514; 2001/10515; 2002/72141; 2002/72143; 2002/72144; 

2002/72145; 2003/149587; 2003/149589; 2003/149590; e 2003/149591, 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, o endereço fornecido pelo Município Exequente se mostrou 

INCORRETO (ID 28088311 – p. 3/4). DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$11.853,93-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 
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definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 141. O crédito 

tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta 

Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela 

LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. - 

LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007977-64.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MAGALHAES OAB - MT3632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESTEVAO T DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007977-64.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: LUIZ ESTEVÃO T DA SILVA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 26193 CDA's Nºs 1999/29930; 2001/14389; 2002/77318; e 

2003/156019. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.14.054.0288.001 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$619,65- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

LUIZ ESTEVÃO T DA SILVA - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 1999/29930; 

2001/14389; 2002/77318; e 2003/156019,referentes ao não pagamento de 

IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.14.054.0288.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$619,65- (ID 28062109). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28062109 e 28062390). 

Em 15/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28062109 

– p.1), tendo sido expedida Carta de Citação em 11/04/2005 (ID 28062391 

– p. 2), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de recebimento em 

21/10/2005 (ID 28062391 – p. 4). Em 02/12/2005 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer PENHORA DO IMÓVEL (ID 28062392). 

Em 24/07/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

DECISÃO deferindo o pedido retro (ID 28062394). Em 21/09/2006 a 

Secretaria Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública certificou o 

seguinte: “Certifico e dou fé que, nesta data, deixei de cumprir o despacho 

de fls. 14 , em virtude do Município de Cuiabá não ter fornecido dados do 

imóvel no respectivo auto, como número do registro no Cartório do 

Imóveis, ficando com isso impossível a penhora pelo Sr. oficial de Justiça 

bem como da escrivania em fornecer esses dados porque a exequente 

não os trouxe para os autos. Outrossim, faço vista destes autos para as 

devidas providências”, sic, (ID 28062395 p. 2). Em 30/10/20006 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer citação da Parte Executada 

via Edital (ID 28062396), tendo sido expedido Edital de Citação (ATO 

ORDINATÓRIO) em 07/12/2006 (ID 28062397 – p. 4), o qual foi 

disponibilizado no DJe n° 7537 de 15/01/2007 (ID 28062397 – p. 5). Em 

17/04/2007 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

PENHORA DO IMÓVEL (ID 28062398). Em 19/05/2007 o Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, reconhecendo e 

declarando, de ofício, a PRESCRIÇÃO do crédito executado inscrito na 

CDA N° 1999/29930, julgando PARCIALMENTE EXTINTO o processo, bem 

como determinando o PROSSEGUIMENTO da execução em relação às 

demais CDA’s (ID 28062400). Em 14/11/2007 o Município Exequente 

interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo 

provimento para afastar a prescrição (ID’s 28062402, 28062403 e 

28062404), o qual foi RECEBIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública em 09/04/2008 (ID 28062406). Em 08/02/2010 a Colenda 

Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de DECISÃO MONOCRÁTICA do DD. Relator 

Desembargador Márcio Vidal, NÃO CONHECEU do Apelo retro, em razão 

da inadequação da via recursal eleita e, consequentemente, “da ausência 

de pressuposto recursal de admissibilidade”, sic, (ID 28062408). Em 

27/04/2012 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

PENHORA DO IMÓVEL (ID 28062410). Em 05/11/2013 consta no Sistema 

Apolo que a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu 

o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 08/07/2019 o MM° Juiz de Direito Dr. José Arimatea Neves 

Costa, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, DETERMINOU a intimação 

do Município Exequente para postular o de direito e atualizar o crédito 

executado, a fim de dar prosseguimento ao feito, não havendo 

informações sobre cumprimento (ID 28062412). Em 21/01/2020 a 

Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0007977-64.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28062110). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação (ATO ORDINATÓRIO) em 

07/12/2006 (ID 28062397 – p. 4), evidencia-se que se trata de ato 

processual NULO, pois à época já havia sido regularizada angularização 

processual com a CITAÇÃO VÁLIDA da Parte Executada em 21/10/2005 

(ID 28062391 – p. 4). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 15/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, houve a Citação da Parte Executada em 

21/10/2005, até a presente data já decorreram mais de CATORZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (27/04/2012), até a presente 

data (22/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 
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qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 
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por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007977-64.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ ESTEVÃO T 

DA SILVA - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/14389; 

2002/77318; e 2003/156019, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$619,65-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 
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3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0028470-62.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANENG SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0028470-62.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/08/2005 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EXECUTADA: SANENG SANEAMENTO E 

CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 01.623.896/0001-28 CDA Nº 007/2005 – 

ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$6.625,02- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 09/08/2005 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES em desfavor de SANENG SANEAMENTO E 

CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 01.623.896/0001-28, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 007/2005, referente ao não 

pagamento de ISSQN, e o valor atribuído à causa foi R$6.625,02- (ID 

28013280). A petição inicial veio instruída com a CDA acima mencionada 

(ID 28014836). Em 15/08/2005 foi determinada a citação da Parte 

Executada (ID 28014837), tendo sido expedida Carta de Citação em 

16/09/2005 (ID 28014838 – p. 1), a qual retornou ao Juízo COM assinatura 

de recebimento em 11/10/2005 (ID 28014838 – p. 4). Em 20/02/2006 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer PENHORA via 

BACENJUD (ID 28014839 – p. 1), a qual foi INDEFERIDA pelo Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública em 27/09/2006 (ID 28014840). Em 

16/10/2006 o Município Exequente peticionou nos autos para INFORMAR a 

interposição do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão 

retro (ID 28015742, 28015743, 28015744, 28015745 e 28015746). Em 

18/10/2006 a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de DECISÃO MONOCRÁTICA 

do DD. Relator Desembargador Donato Fortunato Ojeda, INDEFERIU A 

LIMINAR pleiteada, que pretendia o bloqueio via BACENJUD nas contas 

bancárias da Parte Agravada, bem como requisitando informações da 

“instância singela”, sic, (ID 28015748). Em 01/11/2006 o Juízo da Quarta 

Vara Esp. da Fazenda Pública PRESTOU as informações requisitadas, 

mantendo a decisão agravada, bem como relatando que o Município 

Agravante cumpriu com os termos do Art. 526 do CPC/1973 (ID 

28015749). Em 28/02/2007 a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do DD. 

Relator Desembargador Donato Fortunato Ojeda, DEU PROVIMENTO ao 

Recurso de Agravo de Instrumento retro, para “determinar a penhora nas 

contas bancárias da empresa agravada até o montante contido no 

executivo fiscal na forma do convênio BACENJUD”, sic, (ID’s 28015750 – 

p. 7/9 e 28015751). Em 16/05/2007 o Juízo da Quarta Vara Esp. da 

Fazenda Pública DETERMINOU a intimação do Município Exequente para 

informar o número correto do CNPJ da Parte Executada (ID 28015752). Em 

30/05/2007 o Município Exequente peticionou nos autos para INFORMAR o 

número correto do CNPJ da Parte Executada, qual seja, CNPJ Nº 

01.623.896/0001-28 (ID 28015754). Em 20/12/2007 o Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU que fosse dada VISTA ao Município 

Exequente, em razão da tentativa INFRUTÍFERA do bloqueio de valores via 

BACENJUD (ID 28015755 – p. 3/4). Em 28/01/2008 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer PENHORA via BACENJUD nas contas 

bancárias dos sócios da Empresa Executada (ID 28015756), juntando na 

ocasião “Certidão Simplificada – JUCEMAT” (ID 28015757). Em 12/03/2008 

o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública DEFERIU o pedido de 

PENHORA via BACENJUD (ID 28015758), a qual restou INFRUTÍFERA (ID 

28015759). Em 18/03/2008 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda 

Pública DETERMINOU a intimação do Município Exequente para se 

manifestar acerca do resultado da PENHORA (ID 28015759 – p. 5). Em 

18/12/2008 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

JUNTADA de SUBSTABELECIMENTO (ID 28015760). Em 26/01/2010 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a JUNTADA de 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO (ID 28015762). Em 03/06/2011 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer a expedição de 

ofício ao DETRAN e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, a fim de localizar 

bens passíveis de penhora (ID 28015762 – p. 4/5) Em 08/09/2011 o 

Município Exequente peticionou nos autos para INFORMAR a desistência 

do Mandato que fora outorgado ao Advogado subscritor da exordial (ID 

28015762 - p. 3). Em 23/09/2011 e 24/04/2012 a Secretaria do Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública EDITAL DE INTIMAÇÃO dos 

Procuradores do Município Exequente, para que devolvessem os autos, 

sob pena de busca e apreensão (ID 28015762 – p. 8 e 10). Em 26/09/2011 

e 26/04/2012 o Município Exequente peticionou nos autos para INFORMAR 

que não dispunha dos autos em seu poder (ID 28015762 – p. 7 e 9). Em 

19/06/2012 a Secretaria do Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública 

expediu MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (ID 28015763 – p. 1), tendo 

sido certificado pelo Sr. Oficial de Justiça em 10/07/2012, que não foi 

possível proceder à busca e apreensão destes autos, uma vez que o 

mesmo já foi devidamente devolvido, conforme cópia do protocolo em 

anexo (ID 28015763 – p. 2/3). Em 04/03/2013 e 25/11/2013 o Juízo da 

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU a intimação do 

Município Exequente para impulsionar o feito (ID 28015764), constando do 

Sistema Apolo a publicação da intimação no DJe nº 9185, publicado em 

28/11/2013. Em 05/02/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“Redistribuído em 05/02/2015 às 12:56 Horas da Quarta Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal Com o Número:”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo 

certificou que: “Certifico que o Processo nº 0028470-62.2005.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28013281). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 
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concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 15/08/2005, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 09/08/2005, houve a citação da Parte 

Executada em 11/10/2005, e, até a presente data, transcorreram mais de 

CATORZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito no 

recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos SETE ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (26/04/2012), até a presente data (23/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a RELAÇÃO 

PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 546 de 921



A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028470-62.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em desfavor 

de SANENG SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 

01.623.896/0001-28, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva do crédito inscrito na CDA Nº 007/2005, cuja INSCRIÇÃO COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DEVERÁ 

SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos 

do Município de CHAPADA DOS GUIMARÃES, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente 

desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através 

do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada 

(ATO ORDINATÓRIO) , por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 241, 271 e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$6.625,02-) está abaixo de 

QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$522.500,00-. 

Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO 

ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 
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janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002080-55.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZAINE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002080-55.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: OZAINE DA SILVA CPF Nº 000.000.055-71 - CONTRIBUINTE 

17911 CDA's Nºs 2000/83487; 2001/10702; 2002/72386 e 2003/149892. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.33.001.0729.001 – IPTU’s VALOR DA 

CAUSA: R$274,94- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

OZAINE DA SILVA - CPF Nº 000.000.055-71, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/83487; 

2001/10702; 2002/72386; e 2003/149892, referentes ao não pagamento 

de IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.33.001.0729.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$274,94- (ID 27447186). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 27447186 e 27452466). 

Em 10/02/2005 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 

27452467), não havendo informações sobre cumprimento. Em 29/05/2007 

o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, 

declarando a PRESCRIÇÃO do crédito executado representado pela CDA 

com mais de cinco anos sem que a Parte Executada houvesse sido citada, 

bem como determinando o ARQUIVAMENTO dos autos em relação às 

CDA’s remanescentes, com baixa apenas no relatório estatístico, nos 

termos do Art. 1º do Provimento nº 18/2007-CGJ (ID 27452469). Em 

04/03/2009 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a prescrição 

(ID’s 27452471, 27452472 e 27452473). Em 16/06/2009 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE RECEBER 

a Apelação retro, diante da sua impropriedade para atacar decisão que 

extinguiu parcialmente o feito (ID 27452474). Em 07/03/2012 o Município 

Exequente peticionou nos autos para requerer o prosseguimento do feito 

mediante a expedição de Carta de Citação (ID 27452476). Em 12/03/2012 o 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU a remessa 

dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, excluindo-os apenas do relatório 

estatístico, nos termos do Art 1º do Provimento n° 39/2012-CGJ (ID 

27452477). Em 14/03/2013 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento 

processual: “Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi”, sic. Em 

11/08/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento processual: 

“Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - De: Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE ARQUIVO”, sic. Em 

13/11/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento processual: 

“De: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: Advogado do 

Município Exequente”, sic. Em 09/02/2015 consta no Sistema Apolo o 

seguinte andamento processual: “De: Advogado do Município Exequente 

Para: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública”, sic. Em 13/02/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 13/02/2015 

às 15:13 Horas da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para 

Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número: 

2080-55.2005.811.0041.”, sic. Em 12/07/2019 o MM°. Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. José Arimatea Neves Costa, em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, DETERMINOU a intimação do Município Exequente, a fim 

de dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (ID 27452479). Em 

16/12/2019 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0002080-55.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos da Portaria 

Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ.”, sic, (ID 27447187). A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise dos autos, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 10/02/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (07/03/2012), até 

a presente data (23/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 
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ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 549 de 921



interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002080-55.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OZAINE DA SILVA 

- CPF Nº 000.000.055-71, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação 

executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/83487; 2001/10702; 

2002/72386 e 2003/149892, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO) , por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$274,94-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 
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vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012172-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BORGES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012172-92.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: MANOEL BORGES SOBRINHO CPF Nº 139.203.321-72 - 

CONTRIBUINTE 14912 CDA's Nºs 1999/25251; 2000/82091; 2001/9371; 

2002/70615; e 2003/147822. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.23.017.0104.001 – IPTU’s. VALOR DA CAUSA: R$428,49- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL BORGES SOBRINHO – 

CPF N° 139.203.321-72 tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s Nºs 1999/42027; 2000/101606; 2001/28226; 

2002/95757; e 2003/178020, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.4.23.017.0104.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$428,49- (ID 28056434). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID 28056435 e 28056436). Em 10/03/2005 

foi determinada a citação da Parte Executada (ID 28056434), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 28056436 p. 4), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento (ID 28056437 - p. 1). Em 

05/05/2008 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

citação da Parte Executada via Edital (ID 28056437 - p. 5). Em 13/05/2011 

o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO 

INDEFERINDO o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL, determinando, contudo, 

a citação da Parte Executada por Oficial de Justiça (ID 28056438 – p. 5) 

Em 21/06/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública 

determinou o ARQUIVAMENTO dos autos, com baixa apenas no relatório 

estatístico, nos termos do Provimento n° 13/2013-CGJ (ID 28056438 – p. 

7). Em 11/02/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento 

processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - De: 

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE 

ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 13/12/2018 o MM° Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, 

DETERMINOU que fosse dada VISTA DOS AUTOS ao Município Exequente, 

“tendo em vista que o presente feito encontrava-se paralisado no arquivo 

provisório”, sic, (ID 28056438 – p. 8). Em 16/01/2020 a Secretaria (CGJ) 

deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0012172-92.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28050632). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

constata-se que apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do 

crédito tributário inscrito na CDA nº 1999/25251 venc. 29/01/1999, 

observo que entre a data do vencimento da referida CDA e a data de 

distribuição desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de 

cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida 

pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: 

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor.” (negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito 

tributário é feita através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do 

C.T.N., e que a notificação de tal lançamento se dá através do envio do 

carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é 

notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” Além 

disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do 

CPC).”. Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

ação de execução em relação a CDA N° 1999/25251 venc. 29/01/1999, 

incorrendo em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo 

o reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta 

ação de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES inscritos nas CDA’s N°s2000/82091; 2001/9371; 

2002/70615 e 2003/147822, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. Ressalta-se que à época 

em que foi deferida a citação da Parte Executada em 10/03/2005, vigia o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 551 de 921



Art. 219 do CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a 

citação válida interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a 

interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 

do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), 

verifica-se que após a distribuição processual ocorrida em 27/12/2004, 

até a presente data, já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a 

Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (05/05/2008), até a presente data 

(17/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 
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tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012172-92.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MANOEL BORGES 

SOBRINHO – CPF N° 139.203.321-72 , face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

DIRETA do crédito tributário inscrito na CDA Nº 1999/25251, e face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 2000/82091; 2001/9371; 2002/70615 e 2003/147822, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da incidência da 

prescrição direta e da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município 

Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por 

AR, visto que o endereço fornecido pelo Município Exequente se mostrou 

incorreto (ID 28056437 - p. 1). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$428,49-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de 

natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do 

exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 
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subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0018241-43.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS C. DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0018241-43.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JONAS C. DA COSTA CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 26813 CDA's Nºs 2001/14537; 2002/77500; e 

2003/156247. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.15.023.0036.001 – IPTU. 

VALOR DA CAUSA: R$944,31- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JONAS C. DA COSTA - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/14537; 

2002/77500; e 2003/156247, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal nº 01.5.15.023.0036.001, e o valor atribuído 

à causa foi R$944,31- (ID 28018112). A petição inicial veio instruída com 

as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28018112). Em 02/05/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28018112 – p. 1), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 13/10/2005 (ID 28018587), a qual retornou 

ao Juízo SEM assinatura de recebimento, sob motivo de devolução 

“Ausente” (ID 28018588). Em 25/01/2006 o Município Exequente peticionou 

nos autos para requerer PENHORA DO IMÓVEL (ID 28018841), a qual foi 

deferida pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

20/07/2006 (ID 28018843). Em 01/08/2006 a Secretaria Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública certificou o seguinte: “Certifico e dou fé 

que, nesta data, deixei de cumprir o despacho de fls. 12, em virtude do 

Município de Cuiabá não ter fornecido dados do imóvel no respectivo auto, 

como número do registro no Cartório de Imóveis, ficando com isso 

impossível a penhora pelo Sr. oficial de Justiça, bem como da escrivania 

em fornecer esses dados porque a exequente não os trouxe para os 

autos. Outrossim, faço vista destes autos para as devidas providências”, 

sic, (ID 28018845). Em 15/08/2006 o Município Exequente peticionou nos 

autos para requerer citação da Parte Executada via Edital (ID 28018847 – 

p. 2), tendo sido expedido EDITAL DE CITAÇÃO (ATO ORDINATÓRIO) em 

19/07/2007 (ID 28018849), o qual foi disponibilizado no DJe n° 7698 de 

11/09/2007 (ID 28018851). Em 17/01/2008 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer expedição de ofício ao DETRAN, para 

localização de bens passíveis de penhora (ID 28018854 – p. 2). Em 

09/01/2012 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU 

“a baixa dos autos ao cartório, fazendo concluso somente medidas de 

urgência”, sic, em razão do acúmulo de “cinco Varas”, sic, pelo 

Magistrado em substituição legal (ID 28018855). Em 05/11/2013 consta no 

Sistema Apolo que a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública 

promoveu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 

013/2013-CGJ, ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz 

de Direito Dr. Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente 

autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o 

que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte 

e oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0018241-43.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 28018113). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 554 de 921



DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

19/07/2007, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem citação. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE 

APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é 

possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua 

localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram envidados 

esforços e promovidas as diligências necessárias para localização do 

devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial não conhecido. 

(REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 6.3.2006). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve preceder a citação 

por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de aplicação subsidiária 

à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes 

jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta relatoria, DJ de 

20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 

11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 

16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 

29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 

597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No mesmo 

sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 02/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DOZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(17/01/2008), até a presente data (23/04/2020) a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL 

INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A 

CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE 

INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS 

ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA EM 

EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO 

IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, 

REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos 

termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem 

prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores 

do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso 

de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar 

o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 
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TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018241-43.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JONAS C. DA 

COSTA - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/14537; 

2002/77500; e 2003/156247, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 
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de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada (ATO 

ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$944,31-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: 

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este 

artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão 

inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será 

escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º 

- Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, 

proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais 

e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda 

Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, 

contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, 

custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 
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Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012127-88.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0012127-88.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: MARIA CONCEIÇÃO DA LUZ CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 51138 CDA's Nºs 1999/38914; 2000/97816; 2001/24428; 

2002/90819; e 2003/172058. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.42.015.0750.254 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$428,97- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARIA CONCEIÇÃO DA LUZ – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos 

nas CDA’s Nºs 1999/38914; 2000/97816; 2001/24428; 2002/90819 e 

2003/172058, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.6.42.015.0750.254, e o valor atribuído à causa 

foi R$428,97- (ID 27487250). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 27487581 e 27487582). Em 13/05/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 27487250 – p.1), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 05/10/2005 (ID 27487582 – p. 4), a qual 

retornou SEM assinatura de recebimento, por não ter sido encontrada no 

endereço declinado nos autos (ID 27487582 – p. 6 e 27487583 – p. 1). Em 

19/05/2006 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer a 

citação da Parte Executada via Edital (ID 27487583 – p. 5). Em 26/06/2006 

o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO 

DEFERINDO o pedido retro (ID 27487583 – p. 7), tendo sido expedido 

EDITAL DE CITAÇÃO em 15/08/2006 (ID 27487583 – p. 9), o qual foi 

disponibilizado no DJe n° 7459 de 15/09/2006 (ID 27487583 – p. 12). Em 

16/01/2007 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

PENHORA DO IMÓVEL (ID 27487584 – p. 5). Em 19/05/2007 o Juízo da 

Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, reconhecendo e 

declarando, de ofício, a PRESCRIÇÃO DIRETA da CDA N° 1999/38914, 

determinando o prosseguimento da execução quanto às demais CDA’s (ID 

27487585). Em 14/11/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 27487586, 27487587, 27487588 e 27487589) o qual foi 

RECEBIDO pelo Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública em 

15/04/2008 (ID 27487589 – p. 2). Em 14/12/2009 a Colenda Quarta Câmara 

Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

DECISÃO MONOCRÁTICA do DD. Relator Desembargador José Silvério 

Gomes, NEGOU PROVIMENTO ao Apelo retro, por restar claro que a 

prescrição quinquenal se operou tão somente com relação ao crédito 

tributário inscrito na CDA N° 1999/38914 (ID 27487590). Em 23/04/2012 o 

Município Exequente peticionou nos autos para requerer PENHORA DO 

IMÓVEL (ID 27497991 – p. 1). Em 05/11/2013 consta no Sistema Apolo que 

a Secretaria da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública promoveu o 

ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do Provimento n° 013/2013-CGJ, 

ex vi: “CERTIDÃO - Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. 

Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. 

Diante do constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 16/12/2019 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0012127-88.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 27487251). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, em que pese ter sido expedido Edital de Citação em 

15/08/2006, evidencia-se que todos os atos processuais realizados a 

partir da frustração da citação por carta, são NULOS, pois à época a 

jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido 

de que para ser deferida a citação por edital há necessidade de 

exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não 

bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução fiscal a citação do devedor 

por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à 

sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram 

envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para 

localização do devedor, impossível a citação por edital. Recurso especial 

não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 

6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO 

POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS 

MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução fiscal a citação 

do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de justiça deve 

preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 do CPC, de 

aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 1º). 

3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 510.791-GO, desta 

relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, Relator Ministro Paulo 

Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, Relator Ministro José 

Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.6.2004). (negritei). No 

mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a SÚMULA 414 STJ, verbis: 

“SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível 

quando frustradas as demais modalidades.”. Por seu turno, os Arts. 247 e 

248 do CPC/1973 são claros quando estabelecem: “Art. 247. As citações 

e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 

prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito 

todos os subsequentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma 

parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.”. 

Sobre nulidade da citação efetuada sem as prescrições legais, nosso E. 

Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OU INTERCORRENTE 

- OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. As alterações introduzidas no CPC pela Lei nº 

11.280/06 determinam que o juiz pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do 

art. 219). Concretiza-se a prescrição se decorrido mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação (art. 174, CTN). Não há 

como falar em inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos 

necessários para o ajuizamento e regular andamento do processo cabe 

ao autor da ação. Não se aplica o provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos 

tributários prescritos.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, DR. GILPERES FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado 

em 31/03/2008, Publicado no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 558 de 921



CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - RECURSO DESPROVIDO. As alterações 

introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam 

que o juiz pronuncie de ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). 

Concretiza-se a prescrição se decorridos mais de cinco anos da 

constituição do crédito e a propositura da ação, bem como se 

transcorridos mais de cinco anos sem que tenha havido a citação válida 

do executado (art. 174, CTN). Não há falar em inércia do Poder Judiciário, 

porque a prática de atos necessários para ajuizamento e regular 

andamento do processo cabe ao autor do feito.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, Ap 90837/2008, 

Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). (negritei). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, analisando detidamente os autos, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 13/05/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal de OITO ANOS entre a 

data do último protocolo do Município Exequente (23/04/2012), até a 

presente data (23/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, 

PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O 

DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO 

PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, 

ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). 

PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 

Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 
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PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012127-88.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARIA CONCEIÇÃO 

DA LUZ – CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/97816; 

2001/24428; 2002/90819 e 2003/172058, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não localizada no endereço fornecido 

pelo Município Exequente (ID 27487582 – p. 6 e 27487583 – p. 1). DEIXO 

de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$428,97-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 
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Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010135-92.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010135-92.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOÃO ANTONIO DIAS CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 6954 CDA's Nºs 1999/35559; 1999/35560; 1999/35561; 

1999/35563; 2000/94080; 2000/94081; 2000/94083; 2001/20912; 

2001/20913; 2001/20915; 2002/86198; 2002/86199; 2002/86334; 

2002/86335; 2002/86336; 2002/86338; 2003/166913; 2003/166914; 

2003/167090; 2003/167091; 2003/167092 e 2003/167094. INSCRIÇÕES 

M U N I C I P A I S  N º s  0 1 . 6 . 1 1 . 0 4 6 . 0 0 4 4 . 0 0 1 ; 

01.6.11.046.0113.001;01.6.11.046.0125.001;01.6.11.046.0149.001; 

01.6.11.019.0047.001; e 01.6.11.019.0074.001 – IPTU’s. VALOR DA 

CAUSA: R$4.529,88- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

JOÃO ANTONIO DIAS – CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s acima numeradas, 

referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre os imóveis de 

Inscrições Municipais acima descritos, e o valor atribuído à causa foi 

R$4.529,88- (ID 27571452). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 27571453, 27571454, 27571455, 27571456, 

27571457, 27571458 e 27571459). Em 01/03/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 27571452 – p. 1), tendo sido expedida 

Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 27571459 - p. 5), a qual retornou SEM 

cumprimento (ID 27571460 - p. 3). Em 17/07/2009 o Município Exequente 

peticionou nos autos para requerer citação da Parte Executada via EDITAL 

(ID 27571460 - p. 7). Em 25/11/2010 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO INDEFERINDO o pedido de CITAÇÃO 

POR EDITAL, determinando, contudo, a citação da Parte Executada por 

Oficial de Justiça (ID 27571465), tendo sido expedido Mandado de 

Execução Fiscal em 01/12/2010 (ID 27571466 – p. 1/2), não sendo 

possível o cumprimento pela Sra. Oficial de Justiça em 17/12/2010, por não 

ter localizado a Rua declinada nos autos pelo Município Exequente (ID 

27571466 – p. 3). Em 29/09/2011 o Município Exequente peticionou nos 
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autos para requerer citação da Parte Executada via EDITAL (ID 27571466 

– p. 4), a qual foi DEFERIDA pelo Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública em 21/03/2012 (ID 27571466 – p. 5), tendo sido DETERMINADO o 

cumprimento da decisão retro em 02/07/2013 (ID 27571466 – p. 6). Em 

20/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “Redistribuído em 

20/01/2015 às 15:47 Horas da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal Com o Número:”, sic. 

Em 18/12/2019 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico 

que o Processo nº 0010135-92.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 27550578). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, apesar de existir despacho determinando o 

processamento deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento dos 

créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 11999/35559; 1999/35560; 

1999/35561 e 1999/35563, todas vencidas em 29/01/1999, observo que 

entre a data do vencimento das referidas CDA’s e a data de distribuição 

desta execução em 27/12/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos 

sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo 

Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: “SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”. Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”. Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação às CDA’s N°s 11999/35559; 1999/35560; 1999/35561; e 

1999/35563, todas vencidas em 29/01/1999, incorrendo em PRESCRIÇÃO 

DIRETA dos créditos tributários, impondo a este Juízo o reconhecimento ex 

officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual 

seja, a exigibilidade parcial dos créditos tributários executados, por força 

do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que este 

Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se aplicando 

aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário já não era 

mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao 

juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, dentre elas a 

certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão 

tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a promoção da 

execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, 

DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos REMANESCENTES; inscritos nas 

CDA’s N°s2000/94080; 2000/94081; 2000/94083; 2001/20912; 

2001/20913; 2001/20915; 2002/86198; 2002/86199; 2002/86334; 

2002/86335; 2002/86336; 2002/86338; 2003/166913; 2003/166914; 

2003/167090; 2003/167091; 2003/167092; e 2003/167094, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. Ressalta-se que à época em que foi deferida a citação 

da Parte Executada em 01/03/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, já decorreram mais de 

QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na 

cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS 

entre a data do último protocolo do Município Exequente (29/09/2011), até 

a presente data (23/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública 

manter indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos 

autos, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução 

fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. 

CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, O DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR 

SI, NÃO PRODUZ O EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 

6.830/1980, ART. 8., PAR. 2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, 

CTN). PERSISTENCIA DO PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA 

UNIFORMIZADA ESTADEADA EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA 

(PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 

21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 46150). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 1. - O 

art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi admitido em nosso 

ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer 

os limites impostos pelo art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. - 

Repugnam os princípios informadores do nosso sistema tributário a 

prescrição indefinida. Há de, após o decurso de determinado tempo sem 

promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito pela via da 

prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 3. - Os casos de 

interrupção do prazo prescricional estão previstos no art. 174 do CTN, o 

qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à Lei de 

Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - Não efetivada a 

regular citação do contribuinte antes de transcorridos cinco anos da data 

da constituição definitiva do crédito tributário, a prescrição há de ser 

decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, julgado em 

14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei). “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. A obrigação 

tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo só se 

aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que 

pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A inscrição do 

crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem força para 

arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz de 

interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO 

ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. 

Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as 

diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado 

ser eternamente exposto à Execução, tampouco o Judiciário onerado pela 

inércia do exeqüente" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto 

probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que 

o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 

5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da 

prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no 

REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; 

AgRg no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não 

provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt 

no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei). 
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Por outro lado, inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia da Fazenda 

Pública será DISPENSADA, ex vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública 

prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças 

judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 

Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).” Ademais, não 

se pode olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem 

flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação 

do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – 

Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010135-92.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO ANTONIO 

DIAS – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA 

dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 1999/35559; 1999/35560; 

1999/35561; e 1999/35563, e face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2000/94080; 

2000/94081; 2000/94083; 2001/20912; 2001/20913; 2001/20915; 

2002/86198; 2002/86199; 2002/86334; 2002/86335; 2002/86336; 

2002/86338; 2003/166913; 2003/166914; 2003/167090; 2003/167091; 

2003/167092; e 2003/167094, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição direta e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 
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6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que o 

endereço fornecido pelo Município Exequente se mostrou incorreto (ID 

27571460 - p. 3 e 27571466 – p. 3). DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$4.529,88-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 0007883-19.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0007883-19.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 44048 CDA's Nºs 2001/20197; 2002/85299; 2003/160374; 

2003/160375; e 2003/165867. INSCRIÇÕES MUNICIPAIS Nº 

01.5.44.046.0240.007, 01.5.32.008.0382.036 e 01.5.32.008.0382.038 – 

IPTU’s VALOR DA CAUSA: R$938,84- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 27/12/2004 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor de MARCO AURÉLIO SILVA RIBEIRO - CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 2001/20197; 2002/85299; 2003/160374; 2003/160375; e 

2003/165867, referentes ao não pagamento de IPTU’s que recaíram sobre 

os imóveis de Inscrições Municipais nºs 01.5.44.046.0240.007; 

01.5.32.008.0382.036; e 01.5.32.008.0382.038, e o valor atribuído à causa 

foi R$938,84- (ID 27487573). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 27487574 e 27487575). Em 23/05/2006 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 27487575 – p. 2), não 

havendo informações de cumprimento. Em 01/06/2007 o Juízo da Primeira 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a 

PRESCRIÇÃO do crédito executado, bem como determinando o 

PROSSEGUIMENTO da execução em relação às demais CDA’s (ID 

27487576). Em 19/12/2007 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO contra a decisão retro, requerendo provimento para afastar a 

prescrição (ID’s 27487577, 27487578 e 27482579). Em 28/05/2009 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DECISÃO DEIXANDO DE 

RECEBER a Apelação, diante de sua impropriedade para atacar decisão 

que extinguiu parcialmente a execução (ID 27487580 – p. 3/5). Em 

11/11/2011 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública 

DETERMINOU a intimação do Município Exequente para EMENDAR A 

INICIAL, diante da insuficiência do endereço e CPF da Parte Executada (ID 

27487580 – p. 6). Em 27/06/2013 pelo Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública, foi proferida DECISÃO, nos seguintes termos: “Revendo 

os autos, constata-se que o custo da cobrança do crédito tributário ora 

perseguido é inferior ao valor estabelecido no artigo 1º do Provimento 

13/2013 da CGJ correspondente a 15 UPFMT, que hoje equivale à 

importância de R$ 1.129,50 (um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta 

centavos) à vista do que dispõe o inciso II, § único do artigo 3º da Portaria 

nº 85/2013-SEFAZ, impondo-se, portanto, o arquivamento deste feito.” (ID 

27487580 – p. 7). Em 10/07/2013 consta no Sistema Apolo o seguinte 

andamento processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - 

De: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE 

ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 07/12/2018 o MM°. Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Batista Vilella, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, REVOGOU 

o despacho de arquivamento retro, determinando o cumprimento da 

determinação de emenda à inicial acima (ID 27487580 – p. 8). Em 

16/12/2019 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: “Certifico que o 

Processo nº 0007883-19.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ..”, sic, (ID 27487249). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 23/05/2006, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a 

presente data, transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos DOZE ANOS entre a data da último 

protocolo do Município Exequente (19/12/2007), até a presente data 

(23/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos autos, é medida de 

rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com resolução 

do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Julgado em 

26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 
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08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007883-19.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARCO AURÉLIO 

SILVA RIBEIRO - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2001/20197; 2002/85299; 2003/160374; 2003/160375 e 2003/165867, 

cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação 

de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$938,84-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 
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Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010703-11.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALARICE MARIA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0010703-11.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: ALARICE MARIA DE AMORIM CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 44422 CDA's Nºs 2002/85431 e 2003/166025. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.44.059.0230.003 – IPTU’s VALOR DA CAUSA: 

R$598,27- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 27/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALARICE 

MARIA DE AMORIM - CPF NÃO INFORMADO, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2002/85431 e 

2003/166025, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.44.059.0230.003, e o valor atribuído à causa 

foi R$598,27- (ID 27958917). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID’s 27958917). Em 30/05/2006 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 27958917 – p. 5), interrompendo o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação em 23/02/2010 (ID 27965031 – p. 1), a qual retornou ao Juízo SEM 

cumprimento, não havendo informações sobre motivo de devolução (ID 
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27965031 – p. 2). Em 25/11/2011 o Sr. Gestor Judiciário da Secretaria do 

Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública certificou o seguinte: 

“Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada 

para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual 

de sua responsabilidade. Certifico ,ainda, que ao comparecer perante esta 

Secretaria, os prepostos ou procuradores da Exequente se recusam a 

receber em carga, não só os presentes autos, como, de maneira mais 

abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não 

possuem procuradores para atender a demanda de processos de 

interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos conclusos 

para deliberações.” (ID 27965031 – p. 3). Na mesma data acima, o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DETERMINOU a remessa dos autos 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos 

do Art. 40, § 2º da LEF e Art. 2°do Provimento n° 10/2007 (ID 27965031 – 

p. 3). Em 29/11/2011 e 27/11/2012 consta no Sistema Apolo o seguinte 

andamento processual: “Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi”, 

sic. Em 26/08/2014 consta no Sistema Apolo o seguinte andamento 

processual: “Envio ao Setor de Arquivo (Caixa de Processos) - De: 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Para: CENTRAL DE 

ARQUIVO”, sic. Em 21/08/2018 consta no Sistema Apolo a seguinte 

certidão: “PROCESSO REALOCADO - Tendo em vista a publicação da 

Resolução 3/2014 que implantou a vara especializada de execução fiscal 

e determinação correicional, faço a realocação dos autos da Vara 

Especializada de Executivo Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal.”, sic. Em 14/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0010703-11.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic, (ID 27958918). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 30/05/2006, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 27/12/2004, até a presente data, 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos QUINZE ANOS entre a data do distribuição 

processual (27/12/2004), até a presente data (23/04/2020) a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a RELAÇÃO 

PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos autos, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 
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efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010703-11.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALARICE MARIA DE 

AMORIM - CPF NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2002/85431 e 

2003/166025, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) , através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO) , por Carta 

Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do 

CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação 

do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa 

(R$598,27-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE 

o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá 

(ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC 

(ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA sucessivamente. Cuiabá/MT, data 

registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. 

Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. 

Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade 

do processo é indispensável à citação do réu ou do executado, 

ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 
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Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001309-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BRANDAO PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0001309-38.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/01/2009 09:11:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SÁVIO BRANDÃO PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 00.882.084/0001-34 - CONTRIBUINTE 

159781 CDA Nº 2008/242367. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 42400 – ISSQN. 

VALOR DA CAUSA: R$1.015,45- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente em 08/01/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em desfavor SÁVIO BRANDÃO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA 

- CNPJ Nº 00.882.084/0001-34, tendo como objeto o recebimento do 

crédito inscrito na CDA Nº 2008/242367, referente ao não pagamento de 

ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 42400, e o valor atribuído 

à causa foi R$1.015,45- (ID 28242761). A petição inicial veio instruída com 

as CDA acima mencionada (ID 28243370, p. 1). Em 23/01/2009 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N., tendo retornado o respectivo 

AR aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de 

“Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº RL294898642BR (ID 28243370, 

p. 2-4). Em 13/08/2009 o Município Exequente requereu a citação da Parte 

Executada por Edital (ID 28243371), tendo sido expedido o EDITAL DE 

CITAÇÃO em 12/08/2010, o qual foi publicado no DJe nº 8412, tendo 

decorrido o prazo do Edital em 05/10/2010 (ID 28243372). Em 31/03/2011 o 

Município Exequente requereu a citação da Parte Executada por 

MANDADO DE CITAÇÃO (ID 28243373), anexando Extrato do Contribuinte 

nº 159781 – datado em 24/03/2011 (ID 28243374). Em 26/08/2011 o Juízo 

da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu DESPACHO deferindo o 

pedido de Citação por Mandado (ID 28243375). Em 05/12/2012 o Município 

Exequente requereu a PENHORA de valores a serem encontrados nas 

contas da Parte Executada via Sistema BACEN-JUD (ID 28243376), 

anexando Comprovante de Situação Cadastral (ID 28243377). Consta do 

Sistema Apolo, que em 05/11/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara 

Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos 

do Provimento 13/2013 – CGJ, ex vi: “Por ordem e determinação do MM. 

Juiz de Direito Dr. Roberto Teixeira Seror, faço o arquivamento dos 

presentes autos de Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 

UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), nos termos do 

Provimento 13/2013 – CGJ. Diante do constatado encaminho os autos ao 

arquivo provisório, até novas determinações. ”, sic. Em 21/08/2018 consta 

no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: Tendo 

em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Em 22/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0001309-38.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28242762). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 
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Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação 12/08/2010, evidencia-se que 

TODOS os atos processuais realizados a partir da FRUSTRAÇÃO DA 

CITAÇÃO por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. ” Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.”. Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição.Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Além disso, após análise dos autos, chega-se à 

conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM 

PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

à data do DESPACHO INICIAL ocorrido em 23/01/2009, a qual retroage a 

data da distribuição da ação ocorrida em 08/01/2009, e, até a data 

presente data, transcorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos SETE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (05/12/2012), até a presente data 

(24/04/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é 

medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 
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para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001309-38.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor SÁVIO BRANDÃO 

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 00.882.084/0001-34, 

face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito 

inscrito na CDA Nº 2008/242367, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 

RL294898642BR (ID 28243370, p. 2-4). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$1.015,45-) está abaixo de QUINHENTOS 

salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo 

recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da 

Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008798-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MONTEIRO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1008798-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: DOMINGOS MONTEIRO PINTO Trata-se de execução fiscal 

promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção do 

feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado pelas 

CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto 

o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC. Ante a ausência de 

triangularização da relação jurídica processual deixo de condenar em 

custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, em seguida, 

dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de 

Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040522-51.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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E T TAKIMOTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040522-51.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 14:25:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: E. T. TAKIMOTO ME CNPJ Nº 02.934.154/0002-67 - 

CONTRIBUINTE 185565 CDA Nº 2008/238691. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

68634 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 1.086,34- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 30/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de E. T. TAKIMOTO ME – CNPJ Nº 

02.934.154/0002-67, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2008/238691, referente ao não pagamento de ISSQN que 

incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 68634, e o valor atribuído à causa foi 

R$1.086,34-(ID 28066397). A petição inicial veio instruída com as CDA 

acima mencionada (ID 28066398, p. 1). Em 17/02/2010 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N., tendo sido expedida a Carta de Citação 

em 30/08/2010, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Desconhecido”, conforme AR dos Correios 

RL757494611BR (ID 28066398, p. 2-5). Em 28/02/2011 o Município 

Exequente requereu nova tentativa de citação por Mandado, no endereço, 

Avenida Carmindo de Campos, nº 1070, Jardim Tropical, nesta Capital (ID 

28066398, p. 6). Em 24/10/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu decisão DEFERINDO o pedido de Citação por 

Mandado, inexistindo nos autos e no Sistema Apolo Eletrônico informações 

quanto ao cumprimento. Em 02/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, determinando o ARQUIVAMENTO dos 

autos, conforme Provimento nº 13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “No 

manuseio dos autos verifico que a presente Execução Fiscal possui valor 

que não ultrapassa 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

- UPF/MT. Assim, a teor do que dispõe o art. 1º do Provimento n°. 13/2013 

– CGJ, determino o seu arquivamento, com baixa apenas no relatório 

estatístico.”, sic, (ID 28066399, p. 2-3) Em 21/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

21/01/2015 às 16:07 Horas da Quarta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede de 

REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 13/11/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar 

da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) proferiu 

despacho determinando a expedição do Mandado de Citação (ID 

28066399, p. 4). Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0040522-51.2009.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28066196). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

despacho inicial ocorrido em 17/02/2010, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 30/12/2009, e, até a data presente data, 

transcorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos NOVE ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (28/02/2011), até a presente data (16/04/2020), a fim 

de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente dos presentes autos, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 574 de 921



localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040522-51.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de E. T. TAKIMOTO ME 

– CNPJ Nº 02.934.154/0002-67, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/238691, cuja 

INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER 

CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto que não 

foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, 

conforme AR dos Correios nº RL757494611BR (ID 28066398, p. 2-5). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.086,34-) 

está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 
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acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030008-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1030008-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LEDA OJEDA DE ALMEIDA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de Leda 

Ojeda de Almeida, objetivando a satisfação do crédito. No ids. 22537191, 

18520110 e 18520112 a parte executada apresentou comprovante de 

pagamento do débito, após foi intimada a Fazenda Pública para se 

manifestar acerca dos documentos apresentados, entretanto, 

permaneceu silente. É o relatório. DECIDO. O caso não comporta maiores 

digressões, uma vez que a parte executada comprovou o pagamento do 

débito ids. 22537191, 18520110 e 18520112, bem como intimada a 

Fazenda Pública do pagamento da dívida nada manifestou id. 30842318. 

Assim, a obrigação está satisfeita, situação que demanda a extinção da 

ação executiva. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, julgo 

extinta a ação de execução fiscal. Custas pela parte executada. 

Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e arquive-se. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Em Regime de Exceção - Provimento n. 

03/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023456-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1023456-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011484-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM TAKAGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1011484-30.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: EDEM TAKAGI Trata-se de execução fiscal promovida pela 

Fazenda Pública Municipal, a qual postula a extinção do feito, com fulcro 

no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. Decido. Ante o pleito da parte 

exequente, declaro quitado o crédito representado pelas CDAs que 

instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 924, II, do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao 

prazo recursal. Ante a ausência de triangularização da relação jurídica 

processual deixo de condenar em custas a parte executada. Certificado o 

trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Em Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009627-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON MUNDIM DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009627-46.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HUDSON MUNDIM DA ROSA Trata-se de 

execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a qual postula 

a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. É o relatório. 

Decido. Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, 

consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do artigo 924, II, 

do CPC. Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal. Ante a 

ausência de triangularização da relação jurídica processual deixo de 

condenar em custas a parte executada. Certificado o trânsito em julgado, 

em seguida, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Em 

Regime de Exceção - Provimento n. 16/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000658-06.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000658-06.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/01/2009 15:35:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CPF Nº 

027.961.471-34 - CONTRIBUINTE 4265 CDA Nº 2005/2381. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.3.32.047.0800.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: 

R$1.171,21- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 06/01/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA 

DE OLIVEIRA – CPF Nº 027.961.471-34, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2005/2381, referente ao não pagamento de 

IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.3.32.047.0800.001, e o valor 

atribuído à causa foi R$1.171,21- (ID 28120899, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28120899, p. 3). Em 

19/01/2009 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28121196), tendo sido expedida a Carta de Citação em 10/06/2011 (ID 

28121197). Em 13/10/2011 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda 

Pública proferiu despacho determinando que fosse certificado quanto a 

citação (ID 28121198), tendo sido juntado aos autos o retorno da Carta de 

Citação COM assinatura de recebimento em nome do Sr. João Paulo de 

Sena em 13/01/2012, conforme AR dos Correios nº 29182 (ID 28121199). 

Em 25/06/2013, foi proferida DECISÃO pelo Juízo da Terceira Vara Esp. 

Fazenda Pública, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos, conforme 

Provimento nº 13/2013-CGJ, nos seguintes termos: “Vistos em correição. 

Processo em ordem. Compulsando os autos verifica-se que o valor da 

causa esta abaixo de 15 Unidades de Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso - UPF/MT, dá azo ao arquivamento provisório do feito, consoante o 

Provimento n. 013/2013-CGJ. Sendo assim, com base no referido 

Provimento, determino o arquivamento dos autos, com baixa apenas no 

relatório estatístico. Cumpra-se.”, sic (ID 28121200). Em 21/08/2018, 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REALOCADO: 

Tendo em vista a publicação da Resolução 3/2014 que implantou a vara 

especializada de execução fiscal e determinação correicional, faço a 

realocação dos autos da Vara Especializada de Executivo Fiscal para a 

Vara Especializada de Executivo Fiscal. ”, sic. Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2018, em 12/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 12/2018-CM) proferiu DESPACHO 

REVOGANDO o arquivamento e determinando vistas dos autos ao 

Município Exequente (ID 28121200). Em 25/01/2019 o Município Exequente 

requereu a PENHORA online de valores a serem encontrados nas contas 

em nome da Parte Executada, anexando a CDA executada (ID’s 

284121201; 28121202). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou 

o seguinte: “Certifico que o Processo nº 0000658-06.2009.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28120900). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após à data do 

DESPACHO INICIAL ocorrido em 19/01/2009, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 06/01/2009, tendo ocorrido A CITAÇÃO 

da Parte Executada em 13/01/2012, e, até a data presente data, 

transcorreram mais de OITO ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito no recebimento do seu crédito. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos SETE ANOS entre a data da citação da Parte 

Executada (13/01/2012), até a data do protocolo do Município Exequente 

(25/01/2019), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a RELAÇÃO PROCESSUAL INÓCUA, o reconhecimento, de 

ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente dos presentes autos, é 

medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 
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(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009).”. Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, em 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000658-06.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA – CPF Nº 027.961.471-34, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA 2005/2381, 

cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ 

SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 
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Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA 

EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da incidência da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este 

Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. 

INTIME a Parte Executada (ATO ORDINATÓRIO), por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 241, 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$1.171,21-) está 

abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(ATO ORDINATÓRIO) e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá (ATO ORDINATÓRIO). A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos (ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC (ATO ORDINATÓRIO). CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 
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necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017657-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO RUTILLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cuida-se de ação ordinária 

proposta por VALDOMIRO RUTILLI, qualificado nos autos, em face da 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT. Todavia, 

verifica-se que a requerida não possui personalidade jurídica para figurar 

em um dos polos da relação jurídica processual, o que é atribuído ao 

ESTADO DE MATO GROSSO. Ademais, alguns dos documentos que 

acompanham a inicial encontram-se ilegíveis. Assim, com fundamento no 

artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte requerente providencie a regularização correta do polo passivo da 

presente ação, bem assim apresente cópia legível dos documentos que 

acompanham a inicial supramencionado, em igual prazo, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do 

CPC/2015). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007577-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para impugnar à contestação conforme o teor da certidão a seguir 

transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CERTIDÃO: Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o 

patrono do requerente para impugnar à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008185-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, INDEFIRO a liminar 

pretendida. Considerando que o indeferimento da tutelar cautelar não 

obsta que a parte formule o pedido principal (CPC, artigo 310), com sua 

apresentação, INTIME-SE o requerido para que apresente sua resposta, 

no prazo contestacional (CPC, art. 335, inciso III). Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação por vislumbrar, em sede de 

cognição sumária, a vedação contida no inciso II, do §4º, do art. 334 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007559-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para querendo, impugnar à contestação, nos termos da certidão a seguir 

transcrita, proferida nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CERTIDÃO: Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o 

patrono do requerente para impugnar à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015261-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPESP - AGROPECUARIA SAO PAULO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DEFIRO a pretensão de 

tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, 

DETERMINO a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 120.635, 

lavrado em 25.08.2009, objeto do Processo Administrativo n. 

120.635/2009, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover 

qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, 

promovendo, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, 

SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, 

até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a 

citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 

247, inciso III). Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012562-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCA MARCIA QUEIROZ CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA: Diante do exposto, com fundamento no 

art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de 

segurança, com resolução de mérito. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060430-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA OAB - RJ225307 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Com efeito, considerando que no presente 

caso não se trata de substituição de penhora, mas sim de direito subjetivo 

a ser exercido pela parte autora objetivando suspender a exigência do 

crédito não tributário, com fundamento no art. 151, inciso II, do Código 

Tributário Nacional, ACOLHO o pedido de reconsideração apresentado, 

visando afastar a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida ora 

em discussão. Nesses termos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o depósito integral do crédito objeto da presente 

demanda, proveniente do Auto de Infração n. 104.223 de 24.02.2010, 

devidamente atualizado, ou a apresentação de fiança bancária e/ou do 

seguro garantia judicial, de igual forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36816 Nr: 3205-12.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA BARRA DO GARÇA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 52/53 e 64), para DECLARAR 

a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em 

relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração 

n. 117.344 de 21.01.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 43.909/2011, com fundamento no art. 19, 

caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, 

c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na 

inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil 

reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1010921-91.2018.8.11.0000, 

Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, a respeito da presente 

sentença, enviando-lhe cópia.

 2.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$20.000,00 (vinte mil 

reais) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos 

do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.8. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41396 Nr: 2351-81.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOMIR BISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdriangelo Samuel Fonseca - 

OAB:6.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 69/70), para DECLARAR a 

prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em 

relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração 

n. 130.593 de 10.11.2011, cuja responsabilidade estava sendo apurada no 

âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011, com fundamento no 

art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso 

LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa 

proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.400,00 (sete mil 

e quatrocentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$73.660,20 (setenta e 

três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) –, não excedente a 

500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50673 Nr: 284-12.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando 

definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 145/151), para DECLARAR a 

prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em 

relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração 

n. 1120.973 de 08.9.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do 

Processo Administrativo n. 652.835/2011, com fundamento no art. 19, 

caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, 

c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na 

inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, bem 

assim da CDA n. 2018826989.
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2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$26.000,00 (vinte e 

seis mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1007921-49.2019.8.11.0000, 

Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da 

presente sentença, enviando-lhe cópia.

 2.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma 

vez que o direito controvertido tem valor certo – R$258.280,58 (duzentos 

e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito 

centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos 

termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

2.8. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDER RODRIGUES DE AL. 

FERREIRA, Cpf: 29840519808, Rg: 32922141, Filiação: Elisabeth Rodrigues 

de Almeida e Oswaldo Ferreira, data de nascimento: 27/07/1981, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, INDIQUE NOVO PATRONO PARA PROSSEGUIR NA SUA 

DEFESA, OU MANIFESTE O DESEJO DE SER ASSISTIDO PELA 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, SOB ADVERTENCIA QUE NO SEU 

SILENCIO SERÁ ESTA NOMEADA PARA SEGUIR NA SUA DEFESA.

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387328 Nr: 1364-73.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA SILVA, 

DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA SILVA, 

Filiação: Marli Soares Leão e Paulo Henrique da Silva, data de nascimento: 

08/08/1995, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), pintor, 

Telefone 65 999278979 e atualmente em local incerto e não sabido 

DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO, Rg: 264.54.157, Filiação: Maria de 

Fatima da Silva Alencastro, data de nascimento: 03/12/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 9249-7075. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos constantes na denúncia para CONDENAR os acusados SULIVAN 

HENRIQUE LEÃO DA SILVA e DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO 

qualificados nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 

157, § 2º, inc. II c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Em obediência ao princípio constitucional da individualização da 

pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código 

Penal.A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) 

a 10 (dez) anos e multa. 4.1. Do acusado SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA 

SILVA:a) Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu 

entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não 

extrapola a gravidade do crime de roubo. Os antecedentes criminais do 

acusado não são suficientes para aumento da pena base.Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a 

instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou 

seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto 

mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.Nesta 

mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não 

havendo dados objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos 

do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias 

do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes 

desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na 

seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base.As consequências do crime também não 

extrapolaram às consideradas inerente ao tipo penal e não permitem o 

aumento da pena. A vítima comportar-se como cidadão comum, de modo 

que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu. Posto isso, atento 

à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

consideradas.Presentes as circunstâncias atenuantes confissão 

espontânea e da maioridade relativa (art. 65, I e III, alínea “d”, do Código 

Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada 

no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Constato a presença da causa de aumento de pena 

disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (concurso de 

pessoas), de modo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), 

resultando, nesta fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias multa.d. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA SILVA, qualificado nos autos 

em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias 

multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.e. Regime de 

Cumprimento de Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Aliás, 

para que não se alegue omissão, ainda que diante dos ditames do artigo 

387, § 2º, do Código Processo Penal, o réu não faz jus a regime mais 

brando, já que o tempo de segregação não atingiu o lapso temporário 

necessário para que o seu respetivo regime sofresse alteração .4.2. Do 

acusado DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO:a) Circunstâncias 

judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do 

dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de 

roubo. Os antecedentes criminais do acusado não são suficientes para 

aumento da pena base.Ainda, sobre a conduta social do acusado, não 

houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social.Nesta mesma linha, a 

personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados 

objetivos para valoração desta circunstância. Os motivos do crime não 

extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime 

também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta 

espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara 

das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando 

aumento da pena base.As consequências do crime também não 
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extrapolaram às consideradas inerente ao tipo penal e não permitem o 

aumento da pena. A vítima comportar-se como cidadão comum, de modo 

que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu. Posto isso, atento 

à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

consideradas.Presentes as circunstâncias atenuantes confissão 

espontânea e da maioridade relativa (art. 65, I e III, alínea “d”, do Código 

Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada 

no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).c) Causas de diminuição e de 

aumento de pena:Constato a presença da causa de aumento de pena 

disposta no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (concurso de 

pessoas), de modo que aumento a pena imposta em 1/3 (um terço), 

resultando, nesta fase, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias multa.d. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO, qualificado nos autos 

em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias 

multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.e. Regime de 

Cumprimento de Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Aliás, 

para que não se alegue omissão, ainda que diante dos ditames do artigo 

387, § 2º, do Código Processo Penal, o réu não faz jus a regime mais 

brando, já que o tempo de segregação não atingiu o lapso temporário 

necessário para que o seu respetivo regime sofresse alteração .7. 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão da pena 

ser superior a 04 (quatro) anos e o crime ter sido cometido com grave 

ameaça (art. 44, I, do Código Penal).8. Objetos e valores 

apreendidos:Verifica-se que não há objetos apreendidos nos autos (fl. 

55).Em relação aos documentos pessoais juntados aos autos, cumpra-se 

o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e 

Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão 

recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais apreendidos 

que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado nos autos, o 

Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante certidão, 

independente de requerimento”.9. Deliberações finais:a) DEIXO DE 

CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valordos 

danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a 

sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal. Outrossim, 

ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do 

prejuízo em tela, na esfera cível.b) Isento os acusados do pagamento das 

custas e despesas processuais.c) Eventual detração será realizada pelo 

juízo da execução.d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal, 

alimentando os dados no sistema SINIC;- expeça-se guia de execução 

penal, nos termos do CNGC.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430896 Nr: 6614-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, VICTOR LUCAS 

FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio roberto da silva - 

OAB:19613/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTOR LUCAS FERREIRA DE 

MAGALHÃES, Cpf: 03651465101, Rg: 2088087-1, Filiação: Nilce Batista 

Ferreira e Edilson Dias de Magalhães, data de nascimento: 11/07/1991, 

brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, convivente, trabalha em lava 

jato, Telefone 9203-1482. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia de fls. 04/11 formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR o réu VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES, qualificado 

nos autos em exame, pela prática dos crimes previstos nos art. 180, 

caput, c.c. art. 61, inc. I, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código 

Penal.s desta pena mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, para este delito.5. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES, qualificado nos 

autos, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.6. Do Regime de Cumprimento da Pena.Ante à 

reincidência penal do acusado, fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e 

Súmula 269 do STJ .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485564 Nr: 25234-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE DE SOUZA MOREIRA, Cpf: 

05077032190, Rg: 249.25.810, Filiação: Ivone Maria de Souza e 

Hildebrando Moreira Santos, data de nascimento: 11/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, piscineiro, Telefone 9211-5636. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado FELIPE DE SOUZA MOREIRA pela prática do crime descrito no art. 

157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 61, inciso I, todos do 

Código Penal.4. Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da 

pena. 4.1. Circunstâncias Judiciais:Analisando a culpabilidade do réu 

entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não 

extrapola a gravidade do crime de roubo majorado. Infere-se dos relatos 

que o réu tentou efetuar a subtração, mas não conseguiu, não havendo 

nada capaz de justificar o aumento da pena nesta fase. Acerca dos 

antecedentes criminais, há registro nos autos, tendo o acusado oito 

condenações em seu desfavor com trânsito em julgado, inclusive com PEP 

formado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na 

próxima fase. Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve 

provas produzidas durante a instrução processual acerca do 

comportamento do acusado na comunidade, ou seja, entre a família, 

parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão 

da inserção do agente em seu meio social.A personalidade do agente não 

foi objetivamente avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os 

elementos do tipo penal.As circunstâncias do crime foram graves, pois o 

crime foi praticado mediante duas majorantes, uma pelo concurso de 

pessoas e outra pelo uso de arma de fogo, o que indica maior 

reprovabilidade na conduta. As consequências do crime não foram 

graves, pois os objetos da vítima não foram subtraídos.A vítima 

comportou-se como cidadão comum. Estava trafegando por uma via 

pública e não colaborou para a execução do crime, de modo que o 

comportamento da vítima em nada beneficia o réu.Posto isso, atento à 
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diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no 

mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.4.2. Circunstâncias Legais:Inexistem circunstâncias e 

atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, 

disposta no art. 61, inciso I, do Código Penal. Em razão disso, majoro a 

pena em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, chegando, 

assim, à reprimenda provisória de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa.4.3. Causas de Diminuição e de Aumento 

de Pena:Presentes as causas de aumento de pena, dispostas no artigo 

157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma e concurso de 

pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , elevo a 

pena aplicando-se o patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao 

patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.Por 

outro lado, está presente a causa de diminuição da pena descrita no art. 

14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um 

terço) - considerando o iter criminis percorrido pelo agente, chegando à 

pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.5.Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu FELIPE DE SOUZA MOREIRA, 

qualificado nos autos, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.6. Regime de 

Cumprimento da Pena:A reprimenda será cumprida em regime inicial 

SEMIABERTO, conforme o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, diante 

da reincidência do acusado.Aliás, para que não se alegue omissão, ainda 

que diante dos ditames do artigo 387, § 2º, do Código Processo Penal, o 

réu não faz jus a regime mais brando, já que não atingido o lapso 

temporário necessário para que o seu respectivo regime sofresse 

alteração.Neste sentido:"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA 

CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E 

AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E 

COERENTES - CIRCUNSTÂNCIAS QUE FAZEM A AUTORIA RECAIR SOBRE 

A PESSOA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - PRIMEIRA 

FASE - ALMEJADO AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DA 

NATUREZA DA DROGA - IMPOSSIBILIDADE - BINÔMIO 

NATUREZA/QUANTIDADE PREENCHIDO - AUMENTO DEVIDO - RELATORA 

VENCIDA NO PONTO - PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE REVELA 

A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADES CRIMINOSAS - BENESSE NEGADA 

- PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME PELA INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO 

(CPP, ART. 387, § 2º) - IMPOSSIBILIDADE - TEMPO DE SEGREGAÇÃO 

INAPTO A ACARRETAR A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL 

INAUGURAL - PRETENSO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MANUTENÇÃO 

DA PRISÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DENUNCIADO 

REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO - HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJSC, Apelação Criminal n. 0006888-18.2019.8.24.0020, de Criciúma, rel. 

Des. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 10-03-2020)."7. 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição para o acusado, em 

razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código 

Penal).8. Deliberações Finais:a) Com relação aos objetos e documentos 

apreendidos (fls. 42/43 e 48), DECLARO O PERDIMENTO dos bens uma 

vez que não foram reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos 

sem valor econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de 

objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, 

conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC. b) DEIXO DE 

CONDENAR o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos 

danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a 

sustentá-los, primando, assim, pelo devido processo legal. Outrossim, 

ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do 

prejuízo em tela, na esfera cível.c) Isento o acusado do pagamento das 

custas e despesas processuais.d) Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.e) Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT 

para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme 

PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal, alimentando os dados no sistema SINIC;- 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 22 de abril de 

2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556440 Nr: 353-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VAGNER RODRIGUES, CARLOS 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL VAGNER RODRIGUES, Cpf: 

03453007182, Rg: 1888021-5, Filiação: Eliane Barbosa Rodrigues, data de 

nascimento: 09/09/1988, brasileiro(a), natural de Jaru-RO, divorciado(a), 

desempregado / servente e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS OLIVEIRA, Cpf: 94068780110, Rg: 3357246, Filiação: Divina Maria 

de Jesus Oliveira e Belchior Alves de Oliveira, data de nascimento: 

08/02/1971, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, solteiro(a), açougueiro, 

Telefone 99296-1030. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR o réu CARLOS OLIVEIRA, qualificado nos autos nas 

sanções descrita no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, 

inciso III, alínea “d”, do Código Penal;- CONDENAR o réu RAFAEL VAGNER 

RODRIGUES, qualificado nos autos nas sanções descrita no art. 155, § 1º 

e § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. Réu 

RAFAEL VAGNER RODRIGUES:a) Circunstâncias judiciais:Analisando a 

culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua 

conduta não extrapola a gravidade do crime de furto qualificado. Não 

houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da 

conduta, nesta fase. Os antecedentes criminais do acusado não são 

suficientes para aumento da pena base.Ainda, sobre a conduta social do 

acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual 

acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, 

parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão 

da inserção do agente em seu meio social.A personalidade do agente não 

foi objetivamente avaliada. Os motivos do crime não extrapolaram os 

elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não 

excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de 

modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões 

subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena 

base.As consequências do crime não foram graves, uma vez que os 

objetos do crime foram restituídos à vítima. Portanto, atento à diretriz do 

art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias atenuantes e agravantes a serem apreciadas. c) Causas 

de diminuição e de aumento de pena:Presente a causa de aumento de 

pena descrita no art. 155, § 1º, do Código Penal, razão pela qual a pena 

deve ser majorada em 1/3 (um terço), chegando, assim, à pena de 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.Por outro 

lado, está presente a causa de diminuição da pena descrita no art. 14, 

inciso II, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço) 

- considerando o iter criminis percorrido pelo agente, chegando a pena de 

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) 

dias-multa.d) Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu RAFAEL 

VAGNER RODRIGUES, qualificado nos autos, em 01 (um) ano, 09 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) Regime:A reprimenda será 

cumprida em regime inicial ABERTO conforme o art. 33, § 2º, c, do Código 
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Penal.Deixo de aplicar a detração prevista no parágrafo 2º, do artigo 387 

do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não 

obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.Nesse sentido: 

"APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO DEMONSTRADO – 

DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, 

ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 

UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS VAGOS E INERENTES AO PRÓPRIO TIPO 

PENAL – REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE – 

DETRAÇÃO – ART . 387, § 2º , DO CPP – DESNECESSIDADE – 

EFETIVAÇÃO PELO SENTENCIANTE SOMENTE NA HIPÓTESE DE INFLUIR 

NO REGIME INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

A mera alegação quanto ao desconhecimento da origem ilícita do objeto 

recebido, desprovida de substrato probatório, desautoriza a absolvição ou 

desclassificação para receptação culposa. Se não foram apontados 

dados concretos a justificar o aumento da sanção basilar em razão das 

circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes criminais, 

motivos e circunstâncias do crime, deve ser mantida a pena-base ao 

mínimo legal previsto para o tipo penal. Compete ao Juízo da Execução a 

decisão sobre a detração penal, se esta não influir no estabelecimento do 

regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mormente 

quando a modalidade mais branda (aberto) já foi fixada com base na pena 

concretamente aplicada.(N.U 0004684-73.2014.8.11.0008, PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, 

publicado no DJE 21/07/2016)."4.2. Réu CARLOS OLIVEIRA:a) 

Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade 

do crime de furto qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar um 

maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. Os antecedentes 

criminais do acusado não são suficientes para aumento da pena 

base.Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas 

produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do 

réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes 

de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. Os 

motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as 

circunstâncias do crime também não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as 

circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.As 

consequências do crime não foram graves, uma vez que os objetos do 

crime foram restituídos à vítima. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem apreciadas. Não obstante haver 

reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixo de diminuir a 

pena por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum 

nesta fase.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Presente a 

causa de aumento de pena descrita no art. 155, § 1º, do Código Penal, 

razão pela qual a pena deve ser majorada em 1/3 (um terço), chegando 

assim a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa.Por outro lado, está presente a causa de diminuição da pena 

descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual reduzo a 

pena em 1/3 (um terço) - considerando o iter criminis percorrido pelo 

agente, chegando a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.d) Pena Definitiva: TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu CARLOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, em 

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.e) 

Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial ABERTO conforme o 

art. 33, § 2º, c, do Código Penal.Deixo de aplicar a detração prevista no 

parágrafo 2º, do artigo 387 do Código de Processo Penal, vez que o 

regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva 

do sentenciado.Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – 

DOLO DEMONSTRADO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO 

INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À 

CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS E 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS VAGOS E 

INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO 

LEGAL QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO – ART . 387, § 2º , DO CPP – 

DESNECESSIDADE – EFETIVAÇÃO PELO SENTENCIANTE SOMENTE NA 

HIPÓTESE DE INFLUIR NO REGIME INICIAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A mera alegação quanto ao desconhecimento 

da origem ilícita do objeto recebido, desprovida de substrato probatório, 

desautoriza a absolvição ou desclassificação para receptação culposa. 

Se não foram apontados dados concretos a justificar o aumento da 

sanção basilar em razão das circunstâncias judiciais referentes à 

culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, 

deve ser mantida a pena-base ao mínimo legal previsto para o tipo penal. 

Compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal, se esta 

não influir no estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade, mormente quando a modalidade mais branda 

(aberto) já foi fixada com base na pena concretamente aplicada.(N.U 

0004684-73.2014.8.11.0008, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, publicado no DJE 21/07/2016)."5. 

Deliberações Finais:a) Com relação aos objetos apreendidos à fl. 85, 

DECLARO O PERDIMENTO dos bens uma vez que não foram reclamados. 

Se as apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino 

a sua destruição, e, em se tratando de objetos que possuem valor 

econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo 

conforme previsto na CNGC. b) DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos 

do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de 

debate processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente 

reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo 

devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as 

vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.c) 

Isento os acusados do pagamento das custas e despesas processuais.d) 

Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do 

CPP.e) Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:- 

comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema 

INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal, alimentando os dados no 

sistema SINIC;- expeçam-se guias de execução penal, nos termos do 

CNGC;-  arquivem-se os autos.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560313 Nr: 4052-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375/O, ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - OAB:19120

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELITON CORREIA DA SILVA, Cpf: 

01883251150, Rg: 15821161, Filiação: Arlete Senex Correia e Bento 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 09/09/1989, brasileiro(a), natural de 

Mamboré-PR, solteiro(a), pintor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 10 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Despacho/Decisão: AÇÃO PENAL Nº: 4052-66.2019.811.0042 (Código: 

560313)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: WELITON CORREIA DA SILVA 

Vistos etc.Conforme certidão de fl. 217, não foi possível localizar e intimar 

o acusado WELITON CORREIA DA SILVA, uma vez que o mesmo não foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 585 de 921



encontrado no endereço informado.Sendo assim, acolho a manifestação 

do Ministério Público de fl. 220, e determino o seguinte: Intime-se o 

acusado WELITON CORREIA DA SILVA, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo 

advogado.Efetuada a intimação por edital e não comparecendo o acusado, 

desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a 

defesa do acusado WELITON CORREIA DA SILVA. Às 

providências.Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 614636 Nr: 5027-54.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO, Cpf: 

04884936175, Rg: 24461601, Filiação: Luciana de Arruda e Ronaldo 

Avelino de Melo, data de nascimento: 03/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, solteiro(a), ajudante de servente. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 28/01/2020, por volta das 00h10min, no 

estabelecimento comercial "Distribuidora Kamury", situada na Rua Miranda 

Reis, nº 544, Bairro Poção, Cuiabá-MT, o denunciado ALEXSANDRO 

tentou subtrair para si aproximadamente 02 (dois) quilos de fio de cobre, 

pertencentes ao referido comércio, não logrando êxito por circunstâncias 

alheias à sua vontade.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 5027-54.2020.811.0042 (Código: 

614636)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ALEXSANDRO DE 

ARRUDA MELO Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO não foi citado pessoalmente (fl. 

52).Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 53 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451664 Nr: 28758-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO HUTTNER GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO HUTTNER GARCIA, 

Cpf: 31985432072, Rg: 26519321, Filiação: Helena Huttner Garcia e Miguel 

Archanjo Garcia, data de nascimento: 14/03/1961, brasileiro(a), natural de 

Tapes-RS, casado(a), motorista, Telefone 9242-6672. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, comprovadas a materialidade e autoria 

delitivas JULGO PROCEDENTE os pedidos da denúncia para CONDENAR o 

réu PAULO RICARDO HUTTNER GARCIA nas penas do delito tipificado no 

art. 304, caput c.c. art. 297, caput, ambos do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. 

Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade 

do crime. Infere-se dos relatos que o réu tinha conhecimento da 

procedência do documento e agiu sem maiores esforços ou outros 

excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase. Os 

antecedentes criminais do acusado não são suficientes para aumento da 

pena base.Ainda, sobre a conduta social do acusado não houve provas 

produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do 

réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes 

de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu 

meio social.Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi 

avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal e as circunstâncias do crime também não excederam as 

normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas 

as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente 

embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.As 

consequências do crime foram mitigadas pela apreensão do documento 

falso.Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem 

fixar a pena base no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.4.2.Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes a serem consideradas, razão pela qual 

mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.3. 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de 

diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual 

mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.5. 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu RICARDO HUTTNER 

GARCIA em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o 

dia-multa no mínimo legal.6. Regime de Cumprimento da Pena:O regime 

inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º 

alínea “c”, do Código Penal.7. Deliberações Finais:a) Com relação ao 

documento falso e o CRLV apreendidos, determino suas destruições nos 

termos da CNGC.b) DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate 

processual a respeito do valor dos danos a serem eventualmente 

reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando, assim, pelo 

devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as 

vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo em tela, na esfera cível.c) 

Isento o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.d) 

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:- 

comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, via sistema 

INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os 

institutos de identificação estadual e federal, alimentando os dados no 

sistema SINIC;- expeçam-se guias de execução penal, nos termos do 

CNGC;-  arquivem-se os autos.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 23 de abril de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 606436 Nr: 46118-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 46118-61.2019.811.0042 (CÓDIGO: 606436)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 29 de janeiro de 2020.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 600374 Nr: 40657-11.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, 

JORDÃO RODRIGUES NETO, BRUNO PEREIRA, ANDRE LUIZ GOMES, 

SYDNEY GUIMARÃES LOPES, USNEI SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - OAB:23836/O, 

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.Visto.(...) REVOGO AS PRISÕES 

PREVENTIVAS dos acusados JORDÃO RODRIGUES NETO, MAIKON 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS e ANDRÉ LUIZ GOMES, mediante o 

cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO 

CPP:I – Recolhimento de forma integral em seu próprio domicilio nos dias de 

folga (sábados, domingos e feriados, durante o dia e durante a noite), 

além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs da 

noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada existência de ocupação 

lícita que o force a permanecer nas dependências do local onde exerce 

seu trabalho;II – Monitoração eletrônica pelo período de 06 (seis) meses 

(não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá 

carregar a bateria todos os dias por 03 (três) horas consecutivas; deverá 

zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, 

forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a 

acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo 

competente;Expeçam-se os competentes ALVARÁS DE SOLTURA se por 

outro motivo não estiverem presos, consignando as advertências 

legais.Defiro o pleito ministerial, e concedo 30 (trinta) dias para o 

cumprimento das di l igências defer idas.Ciência ao MP. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá/MT, 23 de abril de 

2020.SILVANA FERRER ARRUDA-Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600663 Nr: 40915-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AUGUSTO 

ANTUNES MACIEL - OAB:16.393/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do Habeas Corpus 

impetrado em favor do réu.

Com a normalização do expediente forense, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência, conforme já determinado na 

decisão exarada por esta magistrada no dia 31/03/2020.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 620438 Nr: 9723-36.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a informação que o perfil de instagram da querelada foi excluído, o 

que foi constatado pela assessoria deste Magistrado, determino que se 

aguarde pauta de realização de audiência de reconciliação, a ser 

designada após a pandemia do Covid-19.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

João Bosco Soares da Silva

Juiz de Direito
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11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 572802 Nr: 15717-79.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834

 Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e Portaria-Conjunta n. 

249/2020-TJMT que adotou medidas, em caráter temporário, para evitar o 

contágio do COVID-19, promovo a readequação da pauta e REDESIGNO a 

sessão para oferecimento de proposta de acordo de não persecução 

penal (art. 28-a do CPP) para o dia 24 de setembro de 2020, às 16:00 

horas.

 Militares da ativa deverão ser requisitados por meio de seus superiores 

hierárquicos.

 Militares da reserva remunerada, inativa, licença ou de férias, que 

estiverem soltos, serão intimados por meio de seus advogados 

constituídos (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 293, do 

CPPM, para que compareçam no dia designado para proposta do acordo.

 Não havendo interesse do acusado no acordo, manifeste-se no prazo de 

5 (cinco) dias para dar seguimento imedino feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95991 Nr: 2311-11.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO FERNANDO DE MELO, ALOISIO DE 

JESUS DIAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a juntada do Malote Digital 81120194512917, mencionado na 

ref. 162, realizando a devolução da carta precatória n. 

2686-62.2019.811.0051 (Cód. 164104) da comarca de Campo Verde/MT. 

CERTIFICO ainda que o arquivo PDF foi encaminhado danificado, não 

sendo possível a leitura, motivo pelo qual o documento foi devolvido a sua 

origem com as devidas observações. CERTIFICO, por fim, que em consulta 

ao site do TJ/MT, foi possível verificar andamento processual no dia 

23/07/2019 informando que a testemunha Marcos de Almeida Rodrigues 

foi inquirida no juízo deprecado.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 569113 Nr: 12199-81.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOASIR FONTOURA, DAYANE PEREIRA 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - OAB:16.597, 

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:MT/ 13.714

 Autos Código 569113 Vistos, Trata-se de analisar pedido de revogação 

da prisão preventiva de Adão Joasir Fontoura, fundamentado na 

Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 (fls. 1604/1610). (...) Por 

estas razões, somada aos fundamentos expostos nas decisões 

anteriores, considerando que o periculum libertatis ainda sobressai nestes 

autos, e que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes 

para promover a garantia da ordem pública, indefiro o pedido de 

revogação preventiva de Adão Joasir Fontoura.Após o período de 

quarentena, remetam-se estes autos à defesa para que apresente as 

alegações finais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. 

Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 616531 Nr: 6733-72.2020.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEGUNDA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIMA TERCEIRA CRIMINAL, ALEX AGUIAR 

CARDOSO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237

 Incidente n. 6733-72.2020.811.0042 – Cód. 616531

Vistos, etc.

Trata-se de Incidente processual formado a partir da devolução de Guia 

de Execução Provisória pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá referente 

ao réu ALEX AGUIAR OLIVEIRA, que foi processado e condenado nos 

autos n. 14306-69.2017.8.11.0042 – cód. 474407, que tramitou nesta 13ª 

Vara Criminal.

Consta que através da r. decisão de fls. 05/07, datada de 04/03/2020, foi 

deliberado neste incidente para comunicar o egrégio Tribunal de Justiça, 

na Apelação n. 14306-69.2017.8.11.0042 – 1ª Câmara Criminal -, acerca 

da devolução da respectiva guia de execução de pena para adoção de 

providências que entender necessárias.

Pois bem.

Em consulta ao andamento do processo n. 0027054-02.2018.8.11.00042 – 

SEEU, que tramita na 2ª Vara Criminal desta Capital, pude verificar que o 

douto Juízo Titular, GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, através de 

despacho proferido em 02/03/2020 - em caso semelhante ao tratado neste 

incidente -, se retratou de seu posicionamento antes firmado sobre o não 

recebimento de guia provisória, entendendo, no entanto, ser possível a 

execução penal provisória mesmo pendente julgamento do recurso 

(decisão anexa).

Em vista disso, DETERMINO nova expedição de guia de execução 

provisória do réu ALEX AGUIAR OLIVEIRA, com encaminhamento ao Juízo 

da 2ª Vara Criminal desta capital, com cópia desta decisão.

Em tempo, DETERMINO que se informe ao Excelentíssimo Desembargador 

PAULO DA CUNHA - Relator da Apelação n. 14306-69.2017.8.11.0042 – 1ª 

Câmara Criminal, acerca da nova expedição de guia provisória, enviando 

cópia da decisão de fls. 05/07 e desta decisão.

Posterior a isso, arquive-se o presente incidente, procedendo antes as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 616535 Nr: 6735-42.2020.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEGUNDA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIMA TERCEIRA CRIMINAL, ANTONIO JOSE 

DE SANTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Incidente n. 6735-42.2020.811.0042 – Cód. 616535

Vistos, etc.

Trata-se de Incidente processual formado a partir da devolução de Guia 

de Execução Provisória pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá referente 

aos réus ANTÔNIO JOSÉ DE SANTANA NETO, ADAIR JOSÉ DE FREITAS e 

DENIO HERMES DOS SANTOS, que foram processados e condenados nos 

autos n. 29655-49.2016.811.0042 – cód. 452543, que tramitou nesta 13ª 

Vara Criminal.

Consta que através da r. decisão de fls. 16/18, datada de 05/03/2020, foi 

deliberado neste incidente para comunicar o egrégio Tribunal de Justiça, 
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no HC n. 1019562-34.2019.8.11.0000 e Apelação n. 21653/2019 – 3ª 

Câmara Criminal, acerca das devoluções das guias de execução de pena 

para adoção de providências que entender necessárias.

Pois bem.

Em consulta ao andamento do processo n. 0027054-02.2018.8.11.00042 – 

SEEU, que tramita na 2ª Vara Criminal desta Capital, pude verificar que o 

douto Juízo Titular, GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, através de 

despacho proferido em 02/03/2020 - em caso semelhante ao tratado neste 

incidente -, se retratou de seu posicionamento antes firmado sobre o não 

recebimento de guia provisória, entendendo, no entanto, ser possível a 

execução penal provisória mesmo pendente julgamento do recurso 

(decisão anexa).

Em vista disso, DETERMINO nova expedição de guia de execução 

provisória dos réus ANTÔNIO JOSÉ DE SANTANA NETO, ADAIR JOSÉ DE 

FREITAS e DENIO HERMES DOS SANTOS, com encaminhamento ao Juízo 

da 2ª Vara Criminal desta capital, com cópia desta decisão.

Em tempo, DETERMINO que se informem aos Excelentíssimos 

Desembargadores Relatores do HC n. 1019562-34.2019.8.11.0000 e 

Apelação n. 21653/2019 – 3ª Câmara Criminal, acerca da nova expedição 

de guia provisória, enviando cópia da decisão de fls. 16/18 e desta 

decisão.

Posterior a isso, arquive-se o presente incidente, procedendo antes as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 353302 Nr: 14795-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, LUÍS 

CARLOS CALDERELLI NANNI, LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, 

NILTON DO AMARAL, VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, FERNANDO LUIZ CAVALCANTI DE BRITO 

- OAB:66.240, Gerson Medeiros - OAB:5637, Rafaella Araujo e 

Medeiros - OAB:13562, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Decido.Compulsando detidamente os autos, verifico que resta pendente 

os interrogatório dos acusados: SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, 

LUÍS CARLOS CALDERELLI NANNI, LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS e 

VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN, tendo em vista que o 

interrogatório do acusado NILTON DO AMARAL já fora realizado às fls. 

2081/2099.Sendo assim, verifico que foram expedidas Cartas Precatórias 

para realização dos interrogatórios dos acusados SEBASTIÃO DOUGLAS 

SORGE XAVIER e VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN, às fls. 2665, 

bem como do acusado LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, às fls. 2667, 

sendo devolvida, sem cumprimento ante a ausência de documentos 

essenciais.Verifico, ainda, que em relação ao acusado LUIZ CARLOS 

CALDERELLI resta pendente a análise do pleito de fls. 2049, no qual a 

defesa do acusado pugna pelo aproveitamento do interrogatório de fls. 

881/885.Pois bem. Primeiramente, INDEFIRO o pleito da defesa do acusado 

LUIZ CARLOS CALDERELLI, tendo em vista ser essencial o interrogatório 

do mesmo, como peça de defesa. Sendo assim, EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de São Paulo/SP, no endereço fornecido pelo 

Ministério Público, às fls. 2671, com a finalidade de interrogar o acusado 

LUIZ CARLOS CALDERELLI.HOMOLOGO a desistência da inquirição das 

testemunhas pela defesa de LUIZ CARLOS CALDERELLI, se ainda não 

inquiridas. Outrossim, considerando que a Carta Precatória expedida à 

Comarca de Alta Floresta/MT, com a finalidade de interrogatório do 

acusado LUIZ OLAVO SABINO DOS SANTOS, foi devolvida sem 

cumprimento, EXPEÇA-SE nova Carta Precatória, encaminhando-se os 

documentos necessários. Por fim, CERTIFIQUE a Gestora Judicial acerca 

da devolução da Carta Precatória encaminhada ao Juízo de Jaguaré/SP, 

com a finalidade de interrogar os acusados SEBASTIÃO DOUGLAS 

SORGE XAVIER e VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN. Às 

providências. CUMPRA-SECuiabá/MT, 20 de Abril de 2020. Ana Cristina 

Silva Mendes Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 454283 Nr: 31456-97.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFP, MVFP, TCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FÁBIO LUÍS SCHERNER DOS 

SANTOS - OAB:20.728-E, GIOVANA CÉSAR SCHERNER - OAB:18093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/0

 VISTOS.

Intimada para regularizar a sua representação processual e

manifestar sobre os comprovantes de pagamento juntado aos autos e 

informação de fls.

129/130, a exequente manifestou-se às fls. 140/142, juntando procuração 

aos autos, sem

nada requerer, se limitando a informar o recebimento de valor equivalente 

ao pagamento

de 5 meses da prestação alimentícia devida e a propositura, por parte do 

executado, de

ação revisional dos alimentos.

Promovam-se as anotações necessárias em relação à

procuração juntada às fls. 144.

Após, tendo em vista a petição vaga protocolada pela

exequente, intime-a (via DJe), para que, no prazo de 15 dias, requeira o 

que entender de

direito para prosseguimento da presente execução, sob pena de 

presunção de quitação da

dívida e extinção do processo.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser

certificado, em razão da existência de interesses de incapaz, colha-se o 

parecer do

Ministério Público e após, renove-me à conclusão.

Às providências. Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o

necessário.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(Assinado digitalmente)

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530045 Nr: 21830-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/O

 VISTOS.

Promovam-se as anotações necessárias em relação ao
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substabelecimento de fls. 95.

Certifique-se o decurso de prazo para que o réu se manifestasse

sobre o pedido de aditamento da inicial de fls. 75/76 e auto de avaliação de 

fls. 69-v.

Tendo em vista o pedido de arbitramento de aluguel efetuado

pela autora às fls. 96/98, bem como, considerando a proibição de prolação 

de decisões

surpresas constante no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o 

réu, via DJe, para,

querendo, sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Adotadas tais providências e findo o prazo acima deferido,

havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão para

saneamento do feito.

Às providências. Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o

necessário.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

(Assinado eletronicamente)

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 102752 Nr: 7336-05.2007.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB/SP 176019 - 

OAB:12678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Califani Merino - 

OAB:6373

 VISTOS.

Trata-se de pedido de “Medidas Protetivas” no qual foi

deferida a liminar pretendida em 28.06.2007, proibindo o requerido de 

celebrar contratos

de compra e venda de bem comum (fls. 13/14), sendo expedido ofício ao 

DETRAN/MT

com esta determinação (ofício de fls. 20), que foi devidamente cumprida 

conforme

informado às fls. 38 e 40.

Ás fls. 314, a requerente junta certidão de óbito do requerido

sem nada pleitear e às fls. 322, foi proferida sentença extinguindo o 

processo sem

resolução de mérito, sem mencionar, no entanto, as restrições 

anteriormente

determinadas, sendo os autos arquivados e desarquivados em razão de 

juntada aos autos

de “Documento de Notificação de Recolhimento de Veículo – DRV” de fls. 

325,

informando que o veículo SEAT/IBIZA de propriedade do requerido e com 

restrição

perante este juízo, após ter sido “abandonado” foi removido para o pátio 

da Polícia

Rodoviária Federal.

Feitas essas considerações, determino a intimação da

requerente (via DJe) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência 

do documento

de fls. 325, ressaltando que, em razão da morte do requerido e da 

extinção do presente

feito, qualquer pedido em relação à propriedade do bem deve ser efetuado 

por meio da

ação competente.

Findo o prazo de ciência e nada sendo requerido, certifique-se

e renove-me à conclusão para a baixa das restrições determinadas nos 

autos por meio do Sistema RENAJUD. Às providências.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481936 Nr: 21742-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA DE CARVALHO - 

OAB:17700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 VISTOS.[...].Feitas essas considerações, por estarem as partes 

devidamenterepresentadas, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO PORSENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o ACORDO no qual aspartes estabelecem que a exequente aceita 

receber o valor original do débito (R$45.000,00), mediante vinculação do 

valor nos autos e posterior liberação, com aexpedição de alvará para 

transferência da referida quantia para a sua conta poupança n.18140-7, 

agência 2295, operação 013 (informada nos autos) e devendo ocorrer 

odesbloqueio da conta do executado do saldo excedente a este valor, o 

que faço comfundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Adotem-se as 

providências necessárias para a juntada aos autos físicos do acordo 

realizado entre as partes e do parecer do Ministério Público e para a 

conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema BACENJUD, com a 

transferência do valor equivalente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e liberação da conta do executado, com o saldo 

remanescente.Efetuada a vinculação, expeça-se o competente alvará de 

transferência de valores em favor da exequente a ser efetuado na conta 

poupança informada no acordo.Adotadas tais providências, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do CPC.Em razão 

do acordo realizado cada parte arcará com opagamento dos honorários 

advoca t í c ios  de  seu  advogado  e  even tua is  cus tas 

processuaisremanescentes ficarão a cargo do executado.Não havendo 

recurso desta decisão, promovam-se asanotações e baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos.Translade cópia da presente decisão para os 

autos dosEmbargos de Terceiro n. 34995-66.2019.811.0042 e faça 

conclusão dos autos paradeferimento do pedido de extinção do 

feito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá, 22 de abril de 2020.Assinado digitalmenteAna Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1008716-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1008716-92.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALESSANDRA GONCALVES MONTORO ACOSTA, POLICIA JUDICIARIA 

CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: RONALDO ACOSTA 

Vistos etc. Alessandra Gonçalves Montoro requereu Medida Protetiva em 

face de Ronaldo Acosta por ter sido, em tese, vítima de violência 

doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de 

medida protetiva, conforme decisão de id n. 29665993. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
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MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 29665993, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1054767-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1054767-98.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILMARA VIANA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: LEONARDO DANIEL LOWE Vistos etc. A vítima 

Silmara Viana, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou com ação 

cautelar cível satisfativa pleiteando a concessão de medidas protetivas 

previstas na Lei Maria da Penha em desfavor do agressor Leonardo Daniel 

Lowe, pela prática de violência de gênero. Recebida a ação deferiu-se o 

pedido liminar, tendo sido concedidas em favor da autora diversas 

medidas protetivas. Citado o réu e intimado das medidas protetivas o 

mesmo apresentou resposta escrita ID. 28446731, aduzindo, em suma, 

que não são verdadeiros os fatos relatados pela vítima e, ao final, 

requereu seja oficiado a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso e a Casa Noturna Musiva para que disponibilizem imagens de 

circuito fechado de TV, para fins de comprovar o alegado pelo mesmo. A 

vítima impugnação ID. 30872563, reiterando os termos da inicial e, 

requereu a realizações de perícias no celular e no veículo do agressor, 

bem como seja requisitado imagens das câmeras de segurança da Polícia 

Militar e do SEMOB. Após, volveram-me conclusos para decisão. É o 

sucinto relatório. Passo a decidir. Fundamentos Versam os autos acerca 

de ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 
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na Lei Maria da Penha. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame do 

mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. Sendo, portanto, ação 

cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação 

depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 3051). O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. 

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - INDEFERIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, deve restar 

demonstrado nos autos a sua necessidade. (TJ-MG - APR: 

10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas protetivas são 

autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar demonstradas 

a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI MARIA DA 

PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação. Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados aos autos pela vítima (ID. 

26381830 a 26381834), demonstraram a existência de indícios da prática 

de violência doméstica, sobretudo, por se tratar de um direito subjetivo da 

vítima. No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida também 

restou demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido 

liminar, sendo ainda necessária a manutenção da medida, haja vista que a 

vítima manifestou o interesse na manutenção dos efeitos das medidas 

protetivas em petição ID. 30872563, impondo-se, portanto, a procedência 

do presente pedido e, por corolário, a confirmação da liminar 

preteritamente concedida. Malgrado seja caso de confirmação das 

medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que 

as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Indefiro os pedidos do agressor formulado na petição ID. 

28446731 e os pedidos da vítima formulado na petição ID. 30872563, a 

saber: que seja oficiado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso e a Casa Noturna Musiva para que disponibilizem 

imagens/filmagens do circuito fechado de TV e; que seja realizada perícias 

no celular e no veículo do agressor, bem como que seja requisitada 

imagens da câmaras de segurança da Polícia Militar e do SEMOB, haja 

vista que, conforme alhures expendidos, a presente ação não se presta 

para deslindar e comprovar cabalmente se houve ou não a violência 

doméstica, sendo que a discussão acerca da existência ou não da 

violência doméstica e acerca da responsabilidade do réu por ela deve ser 

objeto da ação penal e não desta ação, momento em que as partes 

poderão realizar, caso queiram, os pedidos em comento para instruir o 
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eventual processo criminal. Consigno que as demais questões cíveis ou 

criminais envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios. 

Dispositivo Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos. julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a 

partir da data da presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes 

desse prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis. Publique-se a presente sentença no 

Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, 

§ 3º, do CPC. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, via DJE, 

acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 do CPC. Decorrido o 

prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao 

requerido e, por corolário, isento-o do pagamento de eventuais custas 

processuais, na forma do art. 12 lei de assistência judiciária2. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que 

nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no 

art. 19 da 11.340/063, não necessitando, destarte, de advogado. 

Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao feito principal 

eventualmente em trâmite. Após o trânsito em julgado, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 

23 de abril de 2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito 1 Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 2 Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. 3 Art. 19. As medidas protetivas 

de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1056655-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1056655-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDREIA LOPES DOS SANTOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: AMAURI MARIO PELIZARIO Vistos etc. 

Andreia Lopes dos Santos requereu Medida Protetiva em face de Amauri 

Mario Pelizario por ter sido, em tese, vítima de violência doméstica. 

Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de medida 

protetiva, conforme decisão de id n. 28251917. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 
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RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 28251917, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1052547-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. M. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1052547-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCELIA RODRIGUES PADILHA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: PAULO CEZAR DE MOURA DUARTE Vistos 

etc. Lucelia Rodrigues Padilha requereu Medida Protetiva em face de Paulo 

Cezar de Moura Duarte por ter sido, em tese, vítima de violência 

doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de 

medida protetiva, conforme decisão de id n. 26087316. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão, contudo quedou-se inerte. Relatado o 

necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida protetiva 

pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da 

medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, 

independendo, portanto, da propositura de qualquer outra ação. Nesse 

sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA 

PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CÍVIL 

EM CURSO. 1 As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteados de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014). Portanto, 

levando-se em consideração que a medida protetiva tem natureza cível e 

não penal, é certo que a concessão de qualquer das medidas constantes 

da Lei nº 11.340/06 exige a presença da probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do 

Código de Processo Civil). No caso em apreço, a probabilidade do direito 

decorre da demonstração da existência de violência doméstica, o que se 

vê, ao menos neste momento, através do Boletim de Ocorrência contido 

nos autos e das declarações da Requerente perante a autoridade policial, 

bem como, dos demais documentos acostados ao feito. Por sua vez, o 

perigo de dano resta demonstrado desde o início da lide, tanto que foi 

deferido o pedido liminar e sequer houve contestação por parte do 

Requerido, o que torna necessário a manutenção das medidas protetivas 

deferidas em favor da vítima. Ademais, máxime observar que a eventual 

espera da vítima na obtenção das medidas protetivas reivindicadas 

acarretaria risco ao resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a 

manutenção das medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu 

caráter excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de 

causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 
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SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 26087316, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1039902-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. M. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1039902-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANA 

MARIA PEIXOTO DE SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JOAO LUCAS SOUSA SANTOS Vistos etc. 

Ana Maria Peixoto de Souza requereu Medida Protetiva em face de João 

Lucas Sousa Santos por ter sido, em tese, vítima de violência doméstica. 

Recebida a ação, a liminar foi deferida com a aplicação de medida 

protetiva, conforme decisão de id n. 23795126. O Requerido foi 

devidamente intimado da decisão e apresentou defesa (id n. 24158416). 

Relatado o necessário. Decido. Trata-se o presente feito de medida 

protetiva pleiteada e deferida à vítima, nos termos da Lei 11.340/2006. 

Acerca da medida protetiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que ela tem natureza jurídica de ação cautelar cível 

satisfativa, independendo, portanto, da propositura de qualquer outra 

ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/20016 (LEI MARIA DA PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CÍVIL EM CURSO. 1 As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteados de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido (REsp 1419421/GO, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, 

DJe 07/04/2014). Portanto, levando-se em consideração que a medida 

protetiva tem natureza cível e não penal, é certo que a concessão de 

qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença 

da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). No caso em apreço, a 

probabilidade do direito decorre da demonstração da existência de 

violência doméstica, o que se vê, ao menos neste momento, através do 

Boletim de Ocorrência contido nos autos e das declarações da 

Requerente perante a autoridade policial, bem como, dos demais 

documentos acostados ao feito. Por sua vez, o perigo de dano resta 

demonstrado desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar e 

sequer houve contestação por parte do Requerido, o que torna 

necessário a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima. Ademais, máxime observar que a eventual espera da vítima na 

obtenção das medidas protetivas reivindicadas acarretaria risco ao 

resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a manutenção das 

medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu caráter 

excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 
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confirmar a decisão de id n. 23795126, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1001661-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

P. C. P. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Vistos etc. Paula Corila Paz Mendes requereu Medida Protetiva 

em face de Bruno Cesar Menino de Jesus, por ter sido, em tese, vítima de 

violência doméstica. Recebida a ação, a liminar foi deferida com a 

aplicação de medida protetiva. A Requerente pugnou pela desistência do 

feito e o Ministério Público não se opôs à extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. In casu, entendo que deve ser considerada tanto a 

vontade da parte que requereu as medidas protetivas, quanto o objeto 

pela qual as mesmas se destinam, o que significa dizer que havendo 

pedido expresso da Requerente em extinguir o feito, presume-se que o 

motivo que a levou a ajuíza-lo não mais perdura, razão pela qual o 

processo deve ser extinto. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do 

artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte Requerente e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas processuais. Sem 

honorários, em razão da ausência de manifestação da parte contrária. 

Cientifique o Ministério Público e, após p trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos mediante as baixas e anotações necessárias, nos termos da 

Instrução Normativa nº. 02/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1055463-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1055463-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SILVANA SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: JOEDIL SILVA BARBALHO 

Vistos etc. P. H. S. B. e M. H. S. B., menores representados pela sua 

genitora Silvana Soares de Arruda, devidamente qualificada nos autos 

ingressou com execução de alimentos em face de Joedil Silva Barbalho, 

também qualificado nos autos, tendo como objeto da execução, decisão 

proferida em Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral 

c/c Alimentos c/c Visita c/c Partilha de Bens (ID. 26495188). Após o 

recebimento da ação e os tramites de praxe, os autores peticionaram ID. 

31441466 requerendo a extinção do feito, nos termos do disposto no art. 

924, II, do CPC, haja vista que o executado efetuou o pagamento dos 

valores objeto da presente ação. É o sucinto relatório, passo a decidir. 

Fundamentos Versam os autos acerca de execução de alimentos. 

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

valor do débito alimentício em comento, dando, assim, total quitação ao 

débito, objeto da presente execução, conforme declaração da própria 

parte exequente (ID. 31441466). Com efeito, restando satisfeita a 

obrigação alimentícia objeto da presente ação, impõe-se a extinção do 

feito, nos termos do disposto no art. 924, II, do CPC. Dispositivo Posto isto, 

em consonância com os fundamentos retro expendidos, extingo o 

processo, ex vi do disposto nos art. 924, II1, do CPC. Condeno o 

executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Quanto aos honorários advocatícios, levando-se em conta 

os critérios elencados no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido 

condenação ao pagamento de importância em dinheiro e não sendo 

possível, nesse momento, aferir o proveito econômico obtido, fixo os 

honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A 

exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º2 do art. 

98 do CPC. Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito 1 Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 2 § 3o 

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1043942-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. L. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. W. M. V. (REQUERIDO)

F. G. L. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1043942-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LENICE 

LOPES FELIX, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: FLAVIO GABRYEL LOPES DE MORAES, THEO WADREAN 

MARQUES VIEIRA Vistos etc. Lenice Lopes Felix requereu Medidas 

Protetivas em face de Flavio Gabryel Lopes de Moraes por ter sido, em 

tese, vítima de violência doméstica, conforme Boletim de Ocorrência que 

acompanha o requerimento. Recebida a ação, deferiu-se liminar tendo sido 

concedidas em favor da Requerente diversas medidas protetivas, 

conforme decisão de id n. 17105560, porém até o presente momento as 

partes sequer foram localizadas para serem intimadas. Parecer do 

Ministério Público em id n. 31359239. Relatado o necessário. Decido. 

Trata-se o presente feito de medida protetiva pleiteada e deferida à vítima, 

nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da medida protetiva, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ela tem natureza jurídica de 

ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da propositura de 

qualquer outra ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CÍVIL EM CURSO. 1 As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteados de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido (REsp 1419421/GO, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, 
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DJe 07/04/2014). Portanto, levando-se em consideração que a medida 

protetiva tem natureza cível e não penal, é certo que a concessão de 

qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença 

da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). No caso em apreço, 

verifico que em 14 de dezembro de 2018 as medidas protetivas pleiteadas 

pela vítima foram deferidas, todavia, transcorrido 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses, até o presente momento as partes sequer foram 

localizadas. Nesse contexto, resta em evidência o descaso da Requerente 

com relação às medidas protetivas, porque transcorrido longo lapso 

temporal do requerimento e deferimento do pedido, até agora nem ela e 

nem o Requerido foram encontrados. Não obstante, inexiste qualquer 

notícia de novos episódios de violência doméstica envolvendo a 

Requerente e o Requerido. Dessa maneira, entendo que não há 

necessidade de manutenção das medidas protetivas outrora deferidas, 

haja vista que não mais subsiste o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Salienta-se que as medidas protetivas devem ser 

aplicadas em caráter excepcional, não podendo perdurar eternamente, 

sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica. O que 

se vê dos autos é que houve mudança na situação fática, tanto é que a 

vítima jamais demonstrou interesse na manutenção das medidas protetivas 

e no prosseguimento regular do processo, razão pela qual a revogação 

das medidas protetivas se impõe, assim como resta evidenciado a perda 

superveniente do interesse de agir da Requerente. Desta forma, ausente o 

interesse de agir, a extinção do processo é medida a ser tomada. Por 

consequência, indefiro o pedido contido na cota ministerial. Nesse sentido 

é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da 

Jurisprudência pátria: RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

– APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR DESISTÊNCIA OU ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – 

DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – RECURSO 

DESPROVIDOO. Interesse de agir decorre da efetiva necessidade de 

manutenção das medidas protetivas. Não havendo demonstração de uma 

situação atual de risco, correta a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, independentemente da intimação pessoal da ofendida. (Ap 

60768/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) – grifei. 

APELAÇÃO CRIMINAL. EXPEDIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. - A alteração da realidade 

fática, com o superveniente desaparecimento do interesse de agir, 

justifica o indeferimento das medidas protetivas de urgência anteriormente 

postuladas e a extinção do feito. (TJ-MG - APR: 10024102356508001 MG, 

Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 07/11/2013, Câmaras 

Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2013). 

Ressalto, no entanto, que nada impede que a Requerente requeira a 

aplicação de novas medidas protetivas, caso caracterize novos fatos 

envolvendo violência doméstica e familiar. Diante do exposto, revogo as 

medidas protetivas deferidas nos autos (id n. 17105560) e, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público e, após, arquivem-se os autos mediante 

as baixas e anotações necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 

02/2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1054762-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, KARLA 

MARINHO DA SILVA ARAÚJO REQUERIDO: SERGIO RICARDO COUTO 

RAMOS DE ARAUJO Vistos etc. Karla Marinho da Silva Araújo requereu 

Medida Protetiva em face de Sergio Ricardo Couto Ramos de Araújo por 

ter sido, em tese, vítima de violência doméstica. Recebida a ação, a liminar 

foi deferida com a aplicação de medida protetiva, conforme decisão de id 

n. 26393936. O Requerido foi devidamente intimado da decisão e 

apresentou defesa (id n. 26660511). Relatado o necessário. Decido. 

Trata-se o presente feito de medida protetiva pleiteada e deferida à vítima, 

nos termos da Lei 11.340/2006. Acerca da medida protetiva, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ela tem natureza jurídica de 

ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da propositura de 

qualquer outra ação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/20016 (LEI MARIA DA PENHA) INCIDÊNCIA NO ÂMBIO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CÍVIL EM CURSO. 1 As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteados de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido (REsp 1419421/GO, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, 

DJe 07/04/2014). Portanto, levando-se em consideração que a medida 

protetiva tem natureza cível e não penal, é certo que a concessão de 

qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a presença 

da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). No caso em apreço, a 

probabilidade do direito decorre da demonstração da existência de 

violência doméstica, o que se vê, ao menos neste momento, através do 

Boletim de Ocorrência contido nos autos e das declarações da 

Requerente perante a autoridade policial, bem como, dos demais 

documentos acostados ao feito. Por sua vez, o perigo de dano resta 

demonstrado desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar e 

sequer houve contestação por parte do Requerido, o que torna 

necessário a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima. Ademais, máxime observar que a eventual espera da vítima na 

obtenção das medidas protetivas reivindicadas acarretaria risco ao 

resultado útil do processo. Desta forma, impõe-se a manutenção das 

medidas protetivas, com a ressalva de que, ante o seu caráter 

excepcional, elas não podem perdurar eternamente, sob pena de causar 

constrangimento ilegal e insegurança jurídica. Nesse sentido é o 

entendimento atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – DELITO DE 

AMEAÇA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – ESGARÇAMENTO 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE 

RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES – MEDIDAS 

PROTETIVAS REVOGADAS – RECURSO PROVIDO. A teor da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Sendo o deferimento de 

medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe 

restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve 

ser pautada pelo princípio da razoabilidade.” [RHC 33259/PI, Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 2012/0131545-8, da relatoria do Ministro 

Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2017]” No caso, a permanência das 

medidas protetivas quase um ano após o arquivamento do inquérito policial 

traduz medida desproporcional, notadamente diante do esgarçamento do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. (Ap 114236/2017, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Ressalta-se, por fim, que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 
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do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016). Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido em apreço para 

confirmar a decisão de id n. 26393936, tornando-a definitiva, e manter as 

medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir do trânsito em julgado da presente. Sem custas 

processuais. Sem honorários, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 11.340/2006, 

não necessitando, destarte, de advogado. Cientifique-se o Ministério 

Público e, após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2020 do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1024315-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. O. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO PROCESSO n. 

1024315-08.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como 

mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: NAIANY CHRISTIANE OLIVEIRA 

SOUZA Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

POLO PASSIVO: Nome: AURELINO FRUTUOSO DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para que, no prazo de 

05 dias, comprove nos autos que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo, bem como informe o 

atual endereço do requerido, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ADVERTÊNCIA À PARTE: caso a vítima não 

compareça em juízo, após o prazo determinado, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Despacho/Decisão: Vistos etc. As medidas protetivas de 

urgência têm caráter excepcional e não podem durar eternamente, sob 

pena de causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica, de modo 

que tais medidas devem ser mantidas enquanto persistir o caráter 

emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Compulsando os autos verifico que da data dos fatos até 

hoje decorreu um grande lapso temporal, impondo-se a verificação da 

necessidade de manutenção das medidas concedidas in initio littis. Posto 

isto, determino seja intimada, pessoalmente, a requerente para que, no 

prazo de 05 dias, comprove nos autos que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo, bem como 

informe o atual endereço do requerido. Conste no mandado de intimação a 

advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo, após o prazo 

determinado, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. Intime-se a requerente com 

os benefícios do art. 212 do CPC. Sendo negativa a intimação da vítima por 

ter mudado de endereço, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a 

certidão, presume-se válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de novembro de 2019. 

Assinado Digitalmente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA ANTUNES 

FRITZ, digitei. CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 598 de 921



(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1044176-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

V. M. D. C. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. O. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO PROCESSO n. 

1044176-14.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Decorrente de 

Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) 

POLO ATIVO: Nome: VIVIANA MARIA DE CAMPOS PENHA Nome: POLICIA 

JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: 

THIAGO LUIS DE OLIVEIRA CARMO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 dias, comprove nos autos 

que necessita da continuidade das medidas protetivas de urgência em seu 

favor por mais tempo, bem como informe o atual endereço do requerido, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIA À PARTE: caso a vítima não compareça em juízo, após o 

prazo determinado, ficam, automaticamente, revogadas as medidas 

protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, initio littis 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID. 

27196423, intime-se a requerente por edital, conforme determinado na 

decisão de ID. 26014343, com prazo de 20 dias. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Assinado Eletronicamente 

Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ, digitei. 

CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1036817-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. X. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTEIRO PROCESSO n. 

1036817-13.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LAURA 

CRISTINA MAGALHAES Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: ISRAEL XAVIER DE LARA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no 

prazo de 05 dias, comprove nos autos que necessita da continuidade das 

medidas protetivas de urgência em seu favor por mais tempo, bem como 

informe o atual endereço do requerido, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIA À PARTE: caso a vítima não 

compareça em juízo, após o prazo determinado, ficam, automaticamente, 

revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de ID. 26528476, intime-se a requerente por edital, conforme 

determinado na decisão de ID. 25998385, com prazo de 20 dias. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA ANTUNES 

FRITZ, digitei. CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1008572-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

N. B. X. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JEVERSON LUIZ QUINTIERI PROCESSO n. 

1008572-55.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Violência 

Doméstica Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: NOIZE BATISTA 

XAVIER Nome: POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO SERAFIM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 dias, comprove 

nos autos que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo, bem como informe o atual 

endereço do requerido, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIA À PARTE: caso a vítima não compareça em juízo, 

após o prazo determinado, ficam, automaticamente, revogadas as medidas 

protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: "Vistos etc. Considerando o teor da certidão de ID. 

26430090, determino a intimação da requerente da decisão de ID. 

23965639 por edital, com prazo de 20 dias. Após, decorrido o prazo, 

volvam-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 

de 2020. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito " 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAUCIA SOUZA 

ANTUNES FRITZ, digitei. CUIABÁ, 27 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DE CASTRO SILVA OAB - MT28086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

 

PROCESSO n. 1016870-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OZELINA LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISIS DE CASTRO SILVA 

POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016871-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DE ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016871-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSA PEREIRA 

DE ANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016874-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016874-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

CLEY GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016877-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DA SILVA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016877-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARINE DA 

SILVA VALVERDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016440-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESSICA SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 22/01/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016440-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESSICA SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

1016440-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GIZA 

HELENA COELHO - SP166349-O para que efetue o cumprimento voluntário 

da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI FERREIRA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001838-77.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008435-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MIGUEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1008435-96.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - MT17538-O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009604-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009604-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1009604-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011582-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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1011582-33.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007636-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUIZ NASCIMENTO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007636-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016890-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016890-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA DE 

SOUZA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016896-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FILHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016896-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIO FILHO 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE YARID RECCO 

PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018547-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

1018547-27.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O , para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013363-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CORDEIRO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013363-90.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT14519-O , para que se manifeste no prazo 

de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016911-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016911-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016915-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016915-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LUIZ DE 

CARVALHO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS 

VAZ CURVO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016916-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMSES VICTOR CASTOLDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693/B-O (ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016916-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMSES VICTOR 

CASTOLDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLONILSE IZABEL 

BONATTO, NELSON JOSE GASPARELO POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013990-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DIAS ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1013990-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ESTEVAO 

NOBRE QUIRINO - RO9658 , para que se manifeste no prazo de 5 dias, 

quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, caso 

em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016936-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUZIANNY BARROS ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016936-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUZIANNY 

BARROS ANTUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016942-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016942-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

MORAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016818-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS MARCONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016818-29.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: 

ERICK SANTOS MARCONDES Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Na petição inicial não há pedido de tutela de urgência para ser 

apreciado. Paute-se data para realização da audiência de conciliação 

Cite-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018023-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN ADAN MORAES BRAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1018023-30.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: BRYAN ADAN MORAES BRAZ REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3.Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015383-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LEILA COSTA RIVELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1015383-54.2019.8.11.0001 
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REQUERENTE: FATIMA LEILA COSTA RIVELINI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado interposto. 2. 

Admito-o com efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra 

dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3.Encaminhem-se os 

autos à e. Egrégia Turma Recursal, com observância das formalidades 

legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016950-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA QUATTI MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1016950-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL AUGUSTO 

SOUZA MELLO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021201-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI DOS REIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1021201-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca da Petição 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001632-63.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O , para querendo, no prazo de 

10 dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008569-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008569-26.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR - MT23875-O , para querendo, no prazo de 10 dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016911-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016911-89.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que estão sendo realizados descontos mensais no valor 

de R$48,28 em sua folha de pagamento, a pedido da parte reclamada, 

relativos a empréstimo que não contratou. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

descontos em sua folha de pagamento. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o desconto de 

valores indevidos em folha de pagamento ocasiona perigo de dano, pois 

tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novos descontos na folha de pagamento da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que esses 

poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de 

R$200,00, por mês de desconto indevido. Deixo consignado que 

caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente 

incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e 

pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 
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Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças realizadas na 

folha de pagamento da parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente 

a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016942-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016942-12.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA JOSE MORAES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de não 

fazer c/c indenizatória por danos morais e alegou que celebrou um 

empréstimo consignado, contudo, sustentou que a instituição reclamada, 

equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante de cartão 

de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de 

pagamento. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não há 

probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos são 

insuficientes para averiguar se o valor do empréstimo, com os devidos 

encargos contratuais, já foi devidamente quitado, já que a parte 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove a época da 

celebração e o valor do mútuo, impossibilitando a elaboração de qualquer 

cálculo. Não havendo probabilidade do direito, fica prejudicada a análise 

dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante 

do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o 

percentual de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de 

pagamento da parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente 

eventual saldo devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016877-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DA SILVA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016877-17.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CARINE DA SILVA VALVERDE REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Processo em fase 

de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais e alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco de dano, em 

razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no caso em 

exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 31492659). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016896-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FILHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016896-23.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIO FILHO VIANA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Esclareço não ser possível a baixa do restritivo por este juízo, pois 

o convênio SERASAJUD refere-se apenas às restrições realizadas no 

SERASA, o que não é o caso dos autos. Tendo em vista a aparente 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 
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caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à existência da dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a 

ordem liminar. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016915-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016915-29.2020.8.11.0001 AUTOR: 

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

materiais e morais e alegou que em 7/2/2020 contratou os serviços de 

telefonia móvel e internet prestados pela parte reclamada, ao custo mensal 

de R$139,99, contudo, as faturas com vencimento em março/20 e abril/20 

cobraram valores muito acima do previsto no contrato: R$568,73 e 

R$526,36, respectivamente. Sustentou que formulou reclamação 

administrativa, contudo, não teve seu pleito atendido, pelo contrário, os 

serviços contratados da parte reclamada foram suspensos. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento dos 

serviços contratados da parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que houve cobrança acima do pactuado. 

Isso porque o contrato firmado em 7/2/2020 é relativo à linha telefônica 

(65) 99301-5858 e a fatura contestada nos autos refere-se à linha 

telefônica (65) 99219-1223 (ID 31508849). Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016067-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016067-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO 

DALVO DE OLIVEIRA EXECUTADO: FELICIANO CORREA DE MORAES 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. 

II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo executivo,em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei 

n. 9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010698-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MOURA PRATES (EXECUTADO)

BENJAMIM RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010698-67.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIANO 

VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: MARIA DE FATIMA MOURA 

PRATES, BENJAMIM RODRIGUES PRATES Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo,em razão 

da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recurso desta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016582-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO LOPES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016582-77.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DONATO 

LOPES DE FREITAS REQUERIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte 

reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo 

indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a desistência 

manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente 

ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em 

seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIO DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000933-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLEDIO DA 

SILVA SENA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia CLEDIO DA SILVA SENA ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por 

danos morais em desfavor da empresa ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou desconhecer o 

crédito reivindicado pela parte requerida que resultou na negativação do 

seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência 

do débito e a indenização do dano moral. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 29664317 e arguiu as 

preliminares inépcia da petição inicial e prescrição. No mérito sustentou o 

exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano moral. Ao 

final, formulou pedido contraposto, a condenação em litigância de má fé e 

postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostado no ID. 29664317 e a impugnação à contestação no ID. 

30058185. PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 

497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o 

documento, considerado pela parte requerida como imprescindível, 

nota-se o extrato original do balcão não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, mas para 

comprovar o alegado dano. Ademais, o documento encartado no ID. ID. 

27975296, evidencia a existência de restrição em nome da parte 

requerente. Por isso, a preliminar deve ser afastada. Prescrição. 

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição 

ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a reparação de 

direito violado em virtude da inércia da vítima por determinado tempo. 

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo 

prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido no artigo 

206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se relação de 

consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Neste 

sentido é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - 

ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de 

reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo 

que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 

nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019). RECURSOS 

ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS 

E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o entendimento pacificado na Segunda 

Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no REsp n. 

489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJe de 23/4/2010, 

prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do 

CDC em relação ao prazo vintenário do CC/1916, nas ações de 

indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 

22/05/2018). No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de 

consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. 

Portanto, considerando que a parte requerente tomou conhecimento do 

restritivo em 26/01/2015 (ID. 27975296), nota-se que o lapso prescricional 

encerraria em 27/01/2020 e, consequentemente, esta ação não se 

encontra prescrita, visto que distribuída em 14/01/2020 (ID. 27975292), ou 

seja, antes o termo final da prescrição. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente aos restritivos de crédito em seu nome, incluídos pela 

parte requerida, nos valores de R$29,70; R$12,32; R$29,70; R$12,45; 

R$29,70; R$16,77; R$29,70; R$29,70; R$29,70 e R$29,70 (ID. 27975296). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos o relatório de consumo (ID. 29873488), a ficha 

cadastral (ID. 29873992), o histórico de contas (ID. 29873998) e ordem de 

serviço (ID. 29874007), as quais não têm o condão probatório, pois trata 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: 

Vasconcelos Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte 

autora. Tese defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 27975296, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto aos valores dos 

restritivos, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pedido contraposto. 

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte 

promovida formular na contestação pedido contraposto, desde que 

embasado nos mesmos fatos alegados pela parte promovente. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte promovida for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular 

pedido contraposto no Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. 
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Princípio da Celeridade. Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª 

Tur. Rec; Emb. Dec. nº 71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, DJU 03/06/2016). CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1. É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). [...] (TJDF, ACJ nº 0010731-71.2014.8.07.0009) Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do elemento dolo. 

Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese 

tipificada e, muito menos, o caráter manifestamente infundado da parte 

requerente ou o seu dolo em obstar o normal trâmite do processo. Por esta 

razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar as preliminares arguidas; 

2. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

dos débitos em nome da parte requerente junto a parte requerida; b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (26/01/2015 - ID. 27975296) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretária providenciar a comunicação para baixa pelo sistema SERAJUD; 

3. indeferir o pedido contraposto; e 4. indeferir o pedido de condenação 

em litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022408-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DOMANY 

SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia DOMANY SOUZA DE 

ALMEIDA ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada 

com indenização por danos morais em desfavor da empresa ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou 

desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida que ocasionou a 

negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração 

de inexistência do débito e a indenização do dano moral. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 29546798, onde 

arguiu as preliminares inépcia da petição inicial e prescrição. No mérito 

sustentou o exercício regular do direito, ausência do ato ilícito e de dano 

moral. Ao final, formulou pedido contraposto, a condenação em litigância 

de má fé e postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29361234 e a impugnação à contestação 

no ID. 29741071. PRELIMINAR Inépcia. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 
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comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi 

DJU 03/06/2003). Examinando o documento, considerado pela parte 

requerida como imprescindível, nota-se o extrato original do balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, mas para comprovar o alegado dano. Ademais, o 

documento encartado no ID. 27739725, evidencia a existência de restrição 

em nome da parte requerente. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a 

prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória 

terá prazo prescricional de 3 anos, se relação civil, conforme estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil; ou 5 anos, se 

relação de consumo, conforme artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido é o entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - 

DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO 

TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos 

a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do 

Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma, 

AgInt no AREsp nº 1380002/MS, Rel. Min.: Raul Araújo, DJU 02/04/2019). 

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. [...] 3. Segundo o entendimento 

pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento 

proferido no REsp n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, 

DJe de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo vintenário do CC/1916, 

nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. 

[...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1732398/RJ, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, 

DJU 22/05/2018). No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de 

consumo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 5 (cinco) anos. 

Portanto, considerando que a parte requerente tomou conhecimento do 

restritivo em 22/10/2015 (ID. 27739725), nota-se que o lapso prescricional 

encerraria em 23/10/2020 e, consequentemente, esta ação não se 

encontra prescrita, visto que distribuída em 27/12/2019 (ID. 27739720), ou 

seja, antes o termo final da prescrição. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente aos restritivos de crédito em seu nome, incluído pela parte 

requerida, nos valores de R$190,73; R$246,42 e R$256,02 (ID. 27739725). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos contratos juntados nos ID. 29546813), nota-se que a parte 

requerida apresentou o Instrumento particular de assunção e confissão de 

dívidas, novação, parcelamento de débitos e outras avenças 

supostamente assinado pela parte requerente. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (CPC, 

art. 373, inciso II), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que 

não há conduta ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (CPC, art. 411, inciso III). Neste 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte requerida e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, 

conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de 

forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte requerente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto aos 

documentos juntados no ID. 29546799, é possível apurar que a parte 

requerente ainda deve os valores de R$190,73; R$246,42 e R$256,02. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido parcialmente. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil 

acompanhada do elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 
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STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). Em exame 

dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso previsto 

no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado pela 

parte requerente. Por esta razão, é devida a incidência da multa por 

litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, a 

qual fixo em R$748,52 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

dois centavos), apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.693,17). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.069,31 (um mil e sessenta e nove reais e trinta e um 

centavos) apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da 

ação (R$10.693,17). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. rejeitar as 

preliminares arguidas; 2. julgar improcedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; 3. julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar a parte requerida os valores de R$190,73 (cento e noventa reais e 

setenta e três centavos), vinculado ao contrato nº 0020151721770337; de 

R$246,42 (duzentos e quarenta e seis e quarenta e dois centavos), 

vinculado ao contrato nº 0001532371201511 e de R$256,02 (duzentos e 

cinquenta e seis e dois centavos), vinculado ao contrato nº 

0001532371201512, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 

397, caput, do Código Civil); 4. condenar a parte requerente ao pagamento 

de R$748,52 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; 5. Em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condenar a parte requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor da condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

disponível no sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc], visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar 

o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001649-02.2020.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO 

DIVINO SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia FERNANDO DIVINO 

SIQUEIRA ajuizou uma reclamação com pedido de tutela de urgência em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou ser usuária da unidade consumidora nº 

6/267061-0 e que recebeu cobrança acima da média habitual referente ao 

mês de dezembro/2019 no valor de R$936,78. Relata que registrou uma 

reclamação na requerida para revisar a cobrança (protocolo nº 

62623876), mas não obteve êxito. Requereu liminarmente a autorização 

para depositar o valor de R$425,31 referente a fatura de dezembro/2019 e 

que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento do 

serviço. No mérito pleiteou o recálculo da fatura e a indenização pelos 

danos morais. A tutela de urgência foi concedida, conforme ID. 28131072. 

Foi efetuado o pagamento da caução, referente ao pagamento do mês de 

dezembro/2019 no valor de R$417,59 (ID. 28192302, fl. 2). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou a contestação no ID. 30123963 e 

arguiu a preliminar incompetência do Juizado Especial. No mérito sustentou 

o exercício regular do direito, a inexistência de ato ilícito e de dano moral a 

ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29861868 e a impugnação à 

contestação no ID. 28192314. PRELIMINAR Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao 

conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 
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que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova técnica para 

apurar a irregularidade no medidor, visto que a referida prova se torna 

impossível por falta de vestígios para a análise técnica No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 

456/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada (dezembro/2019) 

registrou consumo de 1.074kWh (ID. 28122547). Por outro lado, com base 

no do histórico de consumo (ID. 30123968), nota-se que a média de 

consumo apurada no período novembro/2019 a novembro/2018 é de 

452kWh. Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente 

há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

requerida não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa 

evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor do serviço, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), pois que a parte requerida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte requerida. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 
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inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como 

toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em 

honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A 

MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

[...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores 

superiores ao das compras realizadas, por período considerável, 

obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a 

ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., APC. nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo despendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente (ID. 28122018 e ID. 28122019), é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

mormente a ausência de restrição e suspensão do serviço, entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID. 

28131072, remetendo eventual discussão quanto ao seu descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

Princípio do Contraditório; 2. rejeitar a preliminar arguida; 3. julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa requerida, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$8.000,00 (oito mil reais): I- revise a fatura 

impugnada, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos 

anterior ao lapso impugnado; II- emita nova fatura com vencimento em 45 

(quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, III- 

suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento 

da nova fatura; IV- amortize o saldo devedor da fatura impugnadas com o 

valor consignado nos autos (ID. 28192302, fl. 2); b) condenar a parte 

requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento), a partir da citação (22/01/2020 - ID. 28265064) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c) autorizar a expedição de alvará em favor da parte 

requerida do valor consignado em juízo a título de caução (ID. 28265064); 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente 

de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR 

ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 
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observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002902-25.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBERTON 

OLIVEIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

CLEBERTON OLIVEIRA DE ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID.30436856 e arguiu as preliminares de documento imprescindível e 

ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30080580 e sem 

impugnação à contestação. Inépcia da inicial. Ausência de documento 

imprescindível. Nos termos 330 do CPC, “considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. ” Em se tratando 

de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC 

deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser 

flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto porque, o pedido formulado no 

Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a 

representação de advogados para causas até 20 salários mínimos (art. 9º 

da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as 

petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o 

mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte 

reclamada exercer seu direito de defesa. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL 

– DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 

SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – 

Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema 

dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser 

recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido 

certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte ex adversa, que 

pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT TRU 

620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no 

DJE 17/07/2013). A parte reclamada em sua defesa alega que a petição 

inicial seria inepta por ausência de documento imprescindível para 

interposição da ação, consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento 

de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da 

inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que 

o documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos 

ID.28408734, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte evidencia a inscrição, e apresenta os 

dados pessoais da parte reclamante, valor do débito e a data da inserção. 

Por isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 
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artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$183,32 (ID.28408734). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas documentos apócrifos, somente faturas, 

ID.30436857, as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 
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por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28408734, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$183,92), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares 

arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do 

débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) condenar 

a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); e c) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providencia a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002935-15.2020.8.11.0001 AUTOR: ANA PAULA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANA 

PAULA ALVES DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatória em 

desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.30353336 e 

arguiu as preliminares de documento imprescindível e ausência de 

interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, postulou pela litigância de má-fé e improcedência 

dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30091378 e 

sem impugnação à contestação. Inépcia da Inicial. Documentos 

Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato original não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado 

extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com todos os seus 

dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que a apresentação 

de comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 
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reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$125,83 (ID.28418342). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas documentos apócrifos, somente faturas, 

ID.30353339, as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 
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ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28418342, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$125,83), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, 

devendo a secretaria providencia a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e d) indeferir o pedido de litigância de má-fé; Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001279-23.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMIR 

JOSE PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ADEMIR JOSE PEDROSO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29934572 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29788216 e impugnação ID 30000036. Inépcia 

da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 29788216), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$304,59 (ID 28078934). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas e telas sistêmicas (ID 29934572 a 29934577), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 
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IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 
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Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28078934 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$304,59), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$304,59 (trezentos e quatro reais e cinquenta e 

nove centavos) referente ao contrato 0313953154 e R$478,05 

(quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos) referente ao 

contrato 0000899960611691; b) determinar que a parte requerida, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (19/02/2018, ID 26274416) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 
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homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021278-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021278-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSA 

ALEXANDRE REDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia LARISSA 

ALEXANDRE REDES ajuizou ação de revisão de consumo de energia 

elétrica cumulada com indenização por danos morais e materiais com 

pedido liminar em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO. Em síntese, 

alegou ser usuária da unidade consumidora nº 6/2661152-5 e que 

recebeu cobrança acima da média habitual desde o mês de setembro/2019 

(R$285,52), outubro/2019 (R$280,12), novembro/2019 (R$227,01) , 

dezembro/2019 (R$317,56) e janeiro/2020 (R$283,04). Relata que possui 

um consumo baixo e seus objetos são de classificação A, não justificando 

o valor faturado. Requereu liminarmente que a parte requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento do serviço e de negativar o débito 

questionado. No mérito pleiteou a desconstituição do débito e/ou recálculo, 

a compensação do valor de R$342,00 a título de danos materiais e a 

indenização pelos danos morais. A tutela de urgência foi concedida, 

conforme ID. 27532721 e ID. 28110065. Foi efetuado o pagamento da 

caução no valor de R$119,78, referente ao mês de janeiro/2020 (ID. 

28231499). Devidamente citada, a parte requerida apresentou a 

contestação no ID. 29433776 e arguiu a preliminar incompetência do 

Juizado Especial. No mérito sustentou a regularidade da cobrança, 

ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou 

pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29155459 e não houve impugnação à contestação (ID. 

29822588). PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao 

conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são causas cíveis de menor complexidade. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova técnica para 

apurar a irregularidade no medidor, visto que a referida prova se torna 

impossível por falta de vestígios para a análise técnica No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, 

cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos 

existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 
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de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 

456/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas registram o 

consumo de 279kWh (setembro/2019), 274kWh (outubro/2019), 241kWh 

(novembro/2019), 303kWh (dezembro/2019) e 291kWh (janeiro/2020) (ID. 

29433777). Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID. 

29433777), nota-se que a média de consumo apurada no período 

agosto/2019 a agosto/2018 é de 131kWh. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária requerida não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor do serviço, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos 

(CDC, art. 6º, VIII), pois que a parte requerida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte requerida. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade 

financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos 

financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode 

comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e 

de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, 

ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da 

imagem do consumidor em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO 

MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de 

valores que representam significativa parcela dos rendimentos da autora, 

afetam seu orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e 

abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma 

simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 2ª Câm. Cív; APC 

nº 70039190780, Rel.: Marco Antônio Ângelo, DJU 31/08/2011). 

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO 

MORAL. 1. A autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao 

réu, e este não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações 

da autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores 

em sua conta, buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 

3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios 

previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera 

dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de 

vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não provido. (TJSP, 14ª Câm. Dir. 

Priv; APL nº 1009076-82.2016.8.26.0224, Rel.: Melo Colombi, DJU 

22/02/2017). Em exame do caso concreto, com base no documento 

juntado no ID. 27526222, pode-se afirmar que o pagamento de faturas de 

energia acima da média, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto 

porque este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 
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RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente a ausência de restrição e 

suspensão do serviço, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida nos ID. 27532721 e ID. 28110065, 

remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento 

para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do 

Princípio do Contraditório; 2. rejeitar a preliminar arguida; 3. julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a) determinar que a empresa requerida, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$8.000,00 (oito mil reais): I- revise as faturas 

impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos 

anterior ao lapso impugnado; II- emita nova fatura com vencimento em 45 

(quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, III- 

suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento 

da nova fatura; IV- amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com 

eventual valor consignado nos autos; b) condenar a parte requerida a 

pagar a parte requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação (19/12/2019 - ID. 27655043) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e c) 

autorizar a expedição de alvará em favor da parte requerida, referente ao 

pagamento da fatura do mês de janeiro/2020, no valor de R$119,78 (cento 

e dezenove reais e setenta e oito centavos) consignado em juízo a título 

de caução (ID. 28231499); Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser 

realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

[http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001991-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

FREITAS DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSÉ FREITAS DOS 

SANTOS ajuizou uma reclamação em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou ser 

usuário da unidade consumidora nº 6/2719621-1 e que recebeu 

cobranças acima da média habitual referente aos meses de 

setembro/2019 a dezembro/2019. Afirma que efetuou o pagamento das 

contas de 10/2019 e 11/2019, temendo ter o fornecimento interrompido. 

Narra que possui dois empregos e que não modificou seus hábitos para 

justificar o aumento. Informa que prestou reclamação na via administrativa 

através do PROCON, mas não logrou êxito. Requereu liminarmente que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento do serviço e no 

mérito pleiteou a retificação das cobranças para média de consumo. A 

tutela de urgência foi concedida, conforme ID. 28196257. No ID. 28974756 

foi efetuado o pagamento da caução no valor de R$201,54 e a parte 

requerente pleiteou a emenda da inicial para incluir o pedido de 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou a contestação no ID. 30133816 e arguiu a preliminar 

incompetência do Juizado Especial. No mérito sustentou a legitimidade na 

cobrança, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência da demanda. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID. 29881947 e não houve impugnação à contestação. 

PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 
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9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova técnica para apurar a irregularidade no 

medidor, visto que a referida prova se torna impossível por falta de 

vestígio para a análise técnica No caso concreto, por não ser necessária 

a produção de prova pericial, não se trata de matéria de complexa e, 

consequentemente, este Juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o 

que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2ª Turma, 

AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJU 

25/10/2016). Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor 

jurídico, deve ser produzida por órgão oficial competente ou por perícia 

judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não destoa 

a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. 

LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE 

IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de 

energia elétrica, suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura 

do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. 

Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, 

modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das 

excludentes de sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei 

nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de 

interrupção do fornecimento de energia ou negativação em cadastros 

restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, 

desprovimento do recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 

01916232420188190001, Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 

09/10/2019). PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. 

INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que 

os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos 

fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É 

inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica 

quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia 

problemas com o medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 

0004219-79.2014.822.0001, Rel.: Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 

09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas registraram o 

consumo de 317kWh (09/2019), 263kWh (10/2019), 226kWh (11/2019) e 

193kWh (12/2019), conforme ID. 28192008. Por outro lado, com base no 

do histórico de consumo (ID. 30133817), nota-se que a média de consumo 

apurada no período anterior, agosto/2019 a fevereiro/2019 é de 95kWh. 

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

requerida não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa 

evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor do serviço, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), pois que a parte requerida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte requerida. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como 

toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em 

honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade de tempo 

tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (TJRS, 10ª Câm. Cív., APC nº 

70041860479, Rel.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 26/05/2011). 

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A 

MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

[...] A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores 

superiores ao das compras realizadas, por período considerável, 

obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a 

ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. [...] (TJRS, 24ª Câm. Cív., APC. nº 

70051555514, Rel.: Jorge Maraschin dos Santos, DJU 29/05/2013). Neste 

sentido o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, 

DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ, 3ª Turma, REsp 

1737412/SE, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/02/2019). Ademais, o 

tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo utilizado para 

o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades 

profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. Em exame do caso 

concreto, nota-se que o tempo despendido tentando solucionar o problema 

extrajudicialmente (ID. 28192012), é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo 

considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor indenizatório deve satisfazer ao 

caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente a ausência de restrição e 

suspensão do serviço, entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID. 28196257, remetendo eventual 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do 

Contraditório; 2. rejeitar a preliminar arguida; 3. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a) determinar que a empresa requerida, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), limitada à R$8.000,00 (oito mil reais): I- revise a fatura impugnada, 

com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) ciclos anterior ao 

lapso impugnado; II- emita novas faturas com vencimento em 45 (quarenta 

e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, III- suspenda o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura; IV- amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com o valor 

consignado nos autos (ID. 28974756); b) condenar a parte requerida a 

pagar a parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação (31/01/2020 - ID. 28695332) por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) autorizar 

a expedição de alvará em favor da parte requerida do valor consignado 

em juízo a título de caução (ID. 28974756); Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 
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prioritariamente por meio da função atualização monetária disponível no 

sítio DrCalc.net [http://www.drcalc.net/correcao.asp-it=3&ml=Calc], visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp nº 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII do Código de Processo 

Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERREIRA NILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001512-20.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MAICON 

FERREIRA NILO REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MAICON 

FERREIRA NILO ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais OI S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 30001148 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29814322 e 

impugnação ID 30058383. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

29814322), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a higidez 

do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, 

inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$132,78 (ID 28107441). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e telas sistêmicas (ID 30001148 – 

folhas 03/04), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 
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em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28107441 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 
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do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 28107441), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$132,78), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$132,78 (cento e trinta e dois reais e setenta e 

oito centavos); b) determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(27/05/2018, ID 28107441) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002855-51.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

EGIDIO DE SIRQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSE 

EGIDIO DE SIRQUEIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatória em 

desfavor da VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.30355259 e 

arguiu as preliminares de documento imprescindível. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, postulou a 

litigância de má-fé e pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID.30075760 e sem impugnação à contestação. 

Inépcia da Inicial. Documentos Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com 

todos os seus dados e valor do débito discutido. Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$182,43 (ID.28399852). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas documentos apócrifos, somente faturas, 

ID.30355260, as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 
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SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28399852, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$182,43), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte 

reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no 

prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o 

restritivo seja junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, 

devendo a secretaria providencia a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e d) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 
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de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE SOARES DA SILVA GARCES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003403-76.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SISTEMA DE 

ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: KARINE SOARES DA 

SILVA GARCES Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). SISTEMA DE ENSINO BENEDITO LTDA ajuizou ação de 

cobrança KARINE SOARES DA SILVA GARCES. Em síntese alegou que 

prestou serviços educacionais para o filho da promovida, e que não houve 

o pagamento das mensalidades, e ao final postulou o pagamento de 

R$1.874,68 já atualizados. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou defesa no ID 29726343 e contestou os termos da inicial. Ata 

da audiência de conciliação acostada na ID 30191550 a qual resultou em 

composição entre as partes e o comprovante de pagamento encontra-se 

no ID 30342929. É a síntese do necessário. Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos (ID 30191550), devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, com fulcro no artigo 57 da Lei 9.099/95, opino 

pela sua homologação, para que surta os seus devidos efeitos jurídicos. 

Com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, proponho a extinção 

do feito com resolução de mérito. Transitada em julgado, arquive-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza Leiga 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENE TEODORO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002385-20.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOCELENE 

TEODORO DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia JOCELENE TEODORO 

DA SILVA ALMEIDA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais em desfavor da empresa 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou desconhecer o crédito reivindicado pela parte requerida 

que resultou na negativação do seu nome. Pleiteou a exclusão do 

restritivo, a declaração de inexistência do débito e a indenização pelo 

dano moral. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 30149524, onde arguiu as preliminares inépcia da 

petição inicial, incompetência territorial, litispendência e prevenção. No 

mérito sustentou o exercício regular do direito, a ausência do ato ilícito e 

dano moral. Ao final, formulou pedido contraposto, postulou pela 

condenação em litigância de má fé e pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29933963 e não houve 

impugnação à contestação. Quando a parte requerente deixa de ter 

interesse na demanda, pois não praticar atos processuais que deveria 

praticar, praticando atos incompatíveis com o resultado útil ou obtém sua 

pretensão por outros meios, há carência de ação por ausência 

superveniente do interesse processual. Quanto ao pedido de desistência 

da ação da parte requerente (ID. 30194266), destaca-se que mesmo não 

sendo necessário a concordância da parte contrária nas ações em trâmite 

no Juizado Especial, o juízo pode deixar de homologar quando a 

desistência for motivada por má-fé, conforme preconiza o Enunciado 90 

do FONAJE. Desta forma, embora haja indícios de má-fé, a certeza desta 

conduta somente é possível após a constatação, mediante perícia, de que 

a assinatura posta no contrato realmente pertence à parte requerente. Por 

isso, ao invés de examinar o pedido de desistência, preferível, neste 

momento, a extinção do feito por incompetência em virtude da 

imprescindibilidade da prova pericial do que a simples homologação da 

desistência. Pelo exposto, proponho a reconhecer a incompetência em 

razão da matéria deste juízo e, consequentemente, julgar EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e 

artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000645-27.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia JOAO PEREIRA DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais MATOS COMERCIOA DE PERFUMES E 

COSMETICOS S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em 

seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada no ID 

28812486, a parte reclamada deixou de apresentar contestação. Ata de 

Audiência de Conciliação juntada no ID 28188644. Revelia. Nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada 

não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 28812486), mas não apresentou contestação. Desta forma, 

considera-se revel a parte reclamada. Julgamento antecipado da lide. Nos 

termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. No caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e 

oportuno o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 

da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela inexistência do débito, o que 

leva a caracterização da conduta ilícita na negativação do nome do 

promovente. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27904951 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 
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não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 27904951), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$484,00), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) 

referente ao contrato 70601652; b) determinar que a parte requerida, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte requerente, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante 

a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (18/05/2019, ID 27904951) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001474-08.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JUNIOR 

POTRAZIO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JUNIOR POTRAZIO DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais ATIVOS S/A – CIA SECUTIRIZADORA 

CREDITOS FINANCIAMENTOS. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29595686 e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29808615 e impugnação ID 29868241. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29808615), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Existência de dívida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 
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SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$550,56 (ID 28102613). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Cessão de 

crédito A simples comprovação da cessão de crédito entre o suposto 

credor originário e o cessionário, não é suficiente para comprovar a 

existência do crédito. Isto porque trata-se de documento sem qualquer 

reconhecimento do devedor quanto a existência da obrigação discutida. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – (...) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA 

VONTADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O prestador de serviços 

deve observar o Princípio da Autonomia da Vontade e da Função Social do 

Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam prejudicados com os 

efeitos de suas negociações. Havendo fraude na celebração de 

contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. CESSÃO DE CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO CEDIDO. A simples 

comprovação de cessão de crédito por meio de documento elaborado 

entre cedente e cessionário, desacompanhada de documentos que 

demonstra a origem do crédito, não é suficiente para afastar a presunção 

de fraude. (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 172577220118110001/2013, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 24/09/2013) Desta forma, 

a simples comprovação da cessão do crédito não interfere na prova da 

origem do crédito discutido. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 
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razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 28102613 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$550,56), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$550,56 (quinhentos e cinquenta reais e 

cinquenta e seis centavos); b) determinar que a parte requerida, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(10/02/2015, ID 28102613) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); e d) indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 636 de 921



de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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SELI SALLES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002851-14.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SELI 

SALLES DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia SELI SALLES DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.30338139 e arguiu as preliminares de documento 

imprescindível. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, postulou a litigância de má-fé e pela improcedência 

dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID.30075760 e 

sem impugnação à contestação. Inépcia da Inicial. Documentos 

Imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato original não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado 

extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com todos os seus 

dados e valor do débito discutido. Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$110,49 (ID.28397135). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas documentos apócrifos, somente relatórios de utilização, 

ID.30338140, que não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 
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das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28397135, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda 

consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID.28397135), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 
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Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$110,49), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência 

do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada; b) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS); c) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providencia a comunicação para baixa pelo sistema 

SERASAJUD; e d) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016903-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L GRODZICKI VETERINARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016903-15.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MASTER 

MIX COMERCIAL LTDA REQUERIDO: V L GRODZICKI VETERINARIA - ME 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC),julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008397-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

DANIELLE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008397-50.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIEGO 

ARAUJO DE LIMA, DANIELLE DA SILVA NUNES REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos 

de terceiros. II - Com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, 

aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC),julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016667-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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TERESA MORTAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016667-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: TERESA 

MORTAES DO NASCIMENTO REQUERIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE 

VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A 

parte reclamante desistiu da reclamação e, nos termos do Enunciado 90 

do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Posto isso, não 

havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária, homologo a 

desistência manifestada pela parte reclamante e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC). 

Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015587-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN LETICIA ANDRADE DOS SANTOS TORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015587-98.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LILIAN 

LETICIA ANDRADE DOS SANTOS TORALES REQUERIDO: ENERGISA S/A 

Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando que as 

partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo e sem 

aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e legais 

efeitos, ressalvados eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do 

CPC),julgo extinto o processo, com resolução do mérito. III - Por ser esta 

uma decisão da qual não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9099/95), 

intimem-se as partes e arquive-se imediatamente (Enunciado 12 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008712-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008712-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: REGIANE 

ALVES COELHO REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. A parte reclamante desistiu da reclamação e, 

nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide 

temerária, homologo a desistência manifestada pela parte reclamante e 

julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais 

(art. 1.046 do CPC). Intimem-se e, em seguida, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007054-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORRO DE SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE FERNANDES DO AMARAL (EXECUTADO)

CARRADINE MENDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007054-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MORRO DE SANTO ANTONIO EXECUTADO: EDILENE FERNANDES DO 

AMARAL, CARRADINE MENDES GARCIA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. A parte credora desistiu da execução informando que a 

dívida já se encontra paga. Posto isso, homologo a desistência 

manifestada pela parte credora e, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. Intimem-se e 

arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013108-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELZA BARRETO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013108-98.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: DELZA BARRETO DA 

CRUZ Vistos. Processo em fase de Arquivamento. A parte credora 

desistiu da execução informando que a dívida já se encontra paga. Posto 

isso, homologo a desistência manifestada pela parte credora e, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução. Intimem-se e arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021492-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORQUATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1021492-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO 

TORQUATO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

FERNANDO TORQUATO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A. Em síntese, alegou que 

contratou empréstimo da parte reclamada, e mesmo quitando integralmente 

o valor contratado, foi mantida a restrição em sua margem consignável, o 

que a impede de contratar outro crédito. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata liberação da restrição realizada pela parte 

reclamada em sua margem consignável. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 27585230. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29085328 e no mérito sustentou que a RMC 

encontra-se liberada desde janeiro de 2020 portanto ausente o dano 

moral. Ao final requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29155452 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29443472. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de empréstimos consignáveis foi prestado de forma 

ineficiente pela parte reclamada, pois embora tenha quitado seu contrato 

de empréstimo ainda em setembro de 2019 o banco promovido não 

atendeu seu pedido administrativo e não houve a liberação da margem 

consignável. Em análise ao conjunto probatório dos autos, nota-se que o 

empréstimo feito em outubro de 2015 no valor de R$3.465,72 foi 

devidamente quitado em sua integralidade em junho de 2019 (ID 27683765 

– folhas 04). E em que pese o pagamento ter sido efetivado ainda no mês 

de junho a margem consignável do promovente somente foi liberada em 

janeiro de 2020, ID 29085330 – folhas 03. Desse modo, conclui-se que 

houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Vale ainda 

consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem 

judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a 

presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
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ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na 

hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo 

discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral 

configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai 

arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por 

este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27583764 e 29085330, 

nota-se que a demora na liberação de margem consignável, estando 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

27585230, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; e b) condenar a parte 

reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/01/2020, 

ID 28434621) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014505-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON ALBERTO MURARO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014505-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WASHINGTON ALBERTO MURARO DOS REIS REQUERIDO: ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia WASHINGTON ALBERTO MURARO DOS REIS ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do ASSOCIACAO 

MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada cancelou seu cartão de transporte urbano 

estudantil em razão de uso indevido que ocasionou a impossibilidade de 

uso do transporte público dificultando sua locomoção visto que é obeso. 

Ao final, postulou a obrigação de fazer de não cancelamento do cartão e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 27477971 e arguiu as preliminares de 

ilegitimidade passiva e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou que não de sua responsabilidade o 

cancelamento do cartão de transporte e por está razão não que se falar 

em dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27250860 

e impugnação à contestação apresentada no ID 27759812. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27250860), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Ilegitimidade passiva. A indicação na 

petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 
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OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de passe estudantil de transporte público foi prestado de 

forma ineficiente pela parte reclamada, pois que cancelado por diversas 

vezes mesmo o reclamante justificando que não passava na catraca do 

transporte público em razão de ser obeso e assim entra pela porta traseira 

do ônibus pedindo para que outros passageiros passassem seu cartão e 

girassem a catraca. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio de fotos que 

seu cartão estudantil de transporte fora cancelado e que possui 

problemas de saúde que o impossibilitam de girar a catraca no transporte 

público. Considero assim verossímeis os fatos alegados, e estes devem 

ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludido uso incorreto do 

cartão e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 

8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER 

NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor 

demandante possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone 

pelo call center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se 

houve juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de 

telefonia, e não houve contestação quanto existência desse este pedido 

via call center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence 

ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na 

prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial (MUNICÍPIO DE CUIABÁ), não 
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há como eximir a responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não 

se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte 

reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a 

conduta ilícita detectada nos autos. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet e transporte público, por se 

tratarem de serviços de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o 

condão de gerar o dano moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que o 

cancelamento do cartão de transporte, e sem nenhum aviso prévio, é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. 

Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e b) determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 5 dias, providencie o desbloqueio do cartão de 

transporte estudantil em nome da parte reclamante, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as 

intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, 

cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de 

sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 
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credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015107-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015107-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EUNICE 

GOMES SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). EUNICE GOMES 

SANTOS ajuizou uma ação de obrigação de fazer cumulada com dano 

moral com pedido de antecipação de tutela em desfavor do BANCO BMG 

S/A. Em síntese, alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado 

com parcelas descontadas diretamente de seu salário, todavia, foi 

contratado um empréstimo consignado cartão de crédito, crédito rotativo, 

com juros diferenciados e que o saldo devedor não é quitado mesmo após 

anos de pagamento. Requereu liminarmente a suspensão do desconto e 

que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes. No mérito, pleiteou que seja declarado a nulidade do 

contrato, o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e a 

indenização por danos morais. A tutela de urgência não foi concedida (ID. 

25693159). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 27332216 e arguiu prescrição e, em seguida, 

sustentou a regularidade da contratação do empréstimo e contestou os 

pedidos formulados na inicial. Termo da audiência de conciliação foi 

acostado no ID.27501778 e a impugnação à contestação foi apresentada 

no ID. 28175321. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída 

entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a 

cada Juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da 

jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). 

Nos termos do caput do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial 

Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Por esta razão, o artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar 

apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma 

líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. A contrário senso, o 

Juizado Especial é incompetente para processar causas em que a 

sentença necessite da fase de liquidação quando imprescindível o 

conhecimento técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. 

A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir 

danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, 

em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não 

apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para 

aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. [...] (STJ, 4ª 

Turma, AgRg no AREsp nº 283558/MS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 

15/05/2014, DJe 22/05/2014). CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 

[...] “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao 

disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95”. Assim, a 

possibilidade de prolação de sentença, cuja a liquidação depende de 

simples cálculo aritmético, não configura justificativa plausível para 

sustentar a declinação da competência do processo em trâmite no Juizado 

Especial para o Juízo Cível comum. (TJSC, 5º Câm. Dir. Civ; CC nº 

2012.043651-8, Rel.: Jairo Fernandes Gonçalves, DJU 22/08/2012). 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA - NECESSIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - [...] 1. Nos Juizados Especiais, “não se 

admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o 

pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a 

liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos 

ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do 

procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é 

incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do 

FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). [...] (TJMT, TRU, RI nº 

049.2011.008.072-5, Juiz Rel.: Hildebrando da Costa Marques, DJU 

14/02/2014). No caso concreto, tendo em vista que a parte requerente 

postulou a declaração de inexistência do débito e a suspensão da 

cobrança em razão da quitação do empréstimo é inegável a necessidade 

de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das 

parcelas já pagas é suficiente para a adimplemento integral do capital 

emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais. 

Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com 

conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a 

prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente 

este juízo para processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, 

proponho reconhecer a incompetência deste juízo em razão da matéria e 

julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----------------------------------------------

-------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004187-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON FERREIRA DOURADO (REQUERENTE)

JOAO LUIZ DOURADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004187-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO LUIZ 

DOURADO JUNIOR, WELTON FERREIRA DOURADO REQUERIDO: IMG 1011 
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EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOAO LUIZ DOURADO JUNIOR 

e WELTON FERREIRA DOURADO ajuizou reclamação com pedido de 

rescisão contratual em desfavor do IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA 

e, em síntese, alegou que a reclamada não honrou com as cláusulas 

contratuais impedindo o uso do serviço adquirido. Ao final, postulou a 

rescisão contratual sem multa, devolução dos valores pagos e 

indenização por danos morais. A parte reclamada não apresentou 

contestação. Audiência de conciliação realizada (movimentação 

26443279) restando infrutífera em razão da ausência da reclamada. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. No caso, diante dos efeitos da 

revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide, 

com a aplicação dos ônus específicos. Revelia. Nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

27952906), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

26443279) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial. Desta forma, diante da revelia 

e seus efeitos, para todos os efeitos legais, o contrato encontra-se 

resilido somente a partir da notificação da reclamada (18/06/2019, cf. 

22844475). Em caso de descumprimento contratual ou a denúncia de 

contrato antes do fim do termo final, um dos principais efeitos jurídicos 

consiste na incidência da cláusula penal (art. 408 do Código Civil). Neste 

contexto, em exame do contrato juntado nos autos pela própria parte 

reclamante nota-se que a reclamante requer a resilição contratual em 

razão de não haver cumprimento contratual por parte da reclamada, vista 

que esta não entregou a unidade compromissada (clausula quarta – mov. 

22845868). Assim, a obrigação deve ser rescindida com a devolução dos 

valores já pagos. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Nota-se que a simples 

descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, 

não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste sentido: EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS 

ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao autor incumbe 

o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, I, NCPC. Meros aborrecimentos decorrentes do 

descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. 

(TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho 

Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) 

Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a 

indenização por danos morais. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a. Declarar rescindido o contrato sem aplicação 

de multa; b. Condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a 

quantia R$2.123 ,28 (dois mil cento e vinte três reais e vinte e oito 

centavos ), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

c. Indeferir os pleitos indenizatórios por danos morais; Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 
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disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019189-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019189-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIANE 

FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CRISTIANE 

FERNANDES DE ALMEIDA MIRANDA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTO LTDA e AXA SEGUROS S/A. Em síntese alegou que 

em 1/12/2016 adquiriu uma máquina de lavar da parte reclamada, com 

aquisição da garantia estendida até 20/12/2019. Sustentou que 

agosto/2019 o produto apresentou vício e mesmo contatando a parte 

reclamada, não teve o problema solucionado. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata substituição do produto ou a devolução 

do valor desembolsado na sua aquisição. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 26769127. Devidamente citada, a parte promovida HAVAN 

apresentou contestação no ID 2863368 e preliminarmente arguiu a 

ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Devidamente citada, a parte promovida AXA SEGUROS apresentou 

contestação no ID 28793860 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral, ante a não conclusão do sinistro para 

pagamento do prêmio. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 28825855 e impugnação no ID 

29018041. Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para 

sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual, compra de bem 

durável) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28825855), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Pagamento de sinistro. Os efeitos de 

obrigações contratuais podem ficar subordinadas a cláusulas 

condicionantes, conforme previsto no art. 121 do Código Civil. O contrato 

de seguro celebrado entre as partes, condiciona o pagamento de 

indenização, em caso de sinistro, a apresentação dos documentos 

enumerados na cláusula 7.1 (ID 28793863). Com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante não 

apresentou todos os documentos necessários para o recebimento do 

sinistro, conforme afirmado pela promovida ID 28793863 – folhas 07, pois 

não foi juntado nos autos nenhum comprovante de que os documentos 

solicitados foram enviados à seguradora promovida. Desta forma, se até 

em juízo a parte reclamante não apresentou os documentos 

contratualmente exigidos, a recusa do pagamento pela parte reclamada 

não enseja conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado 

o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e ao quantum 

indenizatório. Contudo, a parte reclamante faz jus à troca da máquina de 

lavar já que pagou pela garantia estendida (ID26737896), e o valor do bem 

depositado nos autos (ID 28890804) para a compra de outro 

eletrodoméstico deve ser liberado em favor da consumidora. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferidas nos ID 26769127 e 28261890, remetendo eventual discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) 

indeferir o pleito por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020288-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAREBEM ESTACIONAMENTO SC LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANNA CARLA CAMARA GOMES OAB - BA16506 (ADVOGADO(A))

WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO OAB - BA11552 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020288-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO 

SCOZZIERO DE ARRUDA REQUERIDO: PAREBEM ESTACIONAMENTO SC 

LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos materiais e morais 

em desfavor de PAREBEM ESTACIONAMENTO SC LTDA. Em síntese 

alegou que no final de abril de 2019 estacionou seu carro no 

estabelecimento promovido e teve seu veículo danificado. Asseverou que 

solicitou administrativamente que os danos fossem ressarcidos, contudo 

não logrou êxito. Ao final requer indenização por danos materiais e morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

28972588 e preliminarmente arguiu a ilegitimidade passiva e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução 

acostada no ID 29040919 e impugnação no ID 29097273. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 29040919), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Danos em estacionamento. Nos termos 

da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 

Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, o entendimento 

jurisprudencial continua no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE 

(MC DONALD'S). DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. (...) 3. A 

empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes 

responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez 

que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse 

acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o 

dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da 

confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ. 

(...) (STJ AgInt no AREsp 844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016) 

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial 

estende inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e ainda 

em situações em que o estabelecimento fixa placas, de sinalização 

interna, informando que não se responsabiliza por eventuais danos. Com o 

objetivo de evidenciar este entendimento, transcreve-se parte do inteiro 

teor do voto proferido pelo Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no REsp 

32825/SP: “...convém anotar que tanto a gratuidade do estacionamento, 

quanto a existência de placas isentando o estabelecimento comercial da 

responsabilidade pelos danos porventura causados aos veículos ali 

estacionados é irrelevante no contexto dos autos, vez que o dever de 

ressarcir funda-se no dever de guarda, n”ao sendo portanto, necessária 

perquirir a existência de culpa” Por isso, em resumo, pode-se afirmar que 

o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados 

aos seus clientes decorrentes de danos, roubos e furtos de veículos 

ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente 

e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade. 

Consequentemente, se o estacionamento é público, ou se é cedido por 

instituição não empresarial, logicamente que o disposto na Súmula 130 do 

STJ não se aplica. CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE 

VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO VIZINHO A CENTRO 

COMERCIAL ("SHOPPING CENTER"). INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTE. 1. Tendo 

sido registrado pelo tribunal de origem que o estacionamento externo ao 

centro comercial é público e não utilizado somente por pessoas que 

frequentam o referido estabelecimento, não há que se falar em 

responsabilidade deste pelo furto de veículo, eis que se trata de dever do 

Estado, responsável legal por sua administração e segurança. Precedente 

do STJ. 2. Inviável a invocação da Súmula 130 do STJ, uma vez que 

expressado no acórdão o caráter de estacionamento público. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 188.386/DF, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2013, DJe 29/05/2013) RESPONSABILIDADE CIVIL Roubo de veículo 

em estacionamento de igreja Inexistência do dever de guarda - Não 

caracterização de contrato de depósito Ausência de lucro, ainda que 

indireto – Não se pode equiparar o oferecimento gratuito de vagas de 

estacionamento, por templo religioso, à relação de consumo existente com 

shopping centers, farmácias, supermercados e lanchonetes, inexistindo o 

dever de guarda, ainda que possa ter à venda algum objeto de cunho 

religioso, ou haja contribuição financeira e presença de funcionários - As 

entidades religiosas, no exercício de suas atividades institucionais, não se 

caracterizam como fornecedoras - Inaplicabilidade da Súmula n. 130 do 

STJ Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0053500-16.2011.8.26.0577; 

Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 31/07/2012; Data de Registro: 11/08/2012) Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que: (a) a 

parte reclamante deixou seu veículo no estacionamento oferecido pela 

parte reclamada enquanto estava em provas (Sinistro Parebem, ID 

27249889). Ressalto que a promovida não nega a ocorrência dos fatos, e 

apenas indica um terceiro como possível responsável pelo sinistro. Estes 

fatos evidenciam a conduta ilícita da parte reclamada. Responsabilidade 

civil. Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar 

o dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador 

de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos 

decorrentes de avarias de bem objeto de contrato de depósito, com fulcro 

no artigo 629 do Código Civil, nota-se que a responsabilidade é do 
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depositário. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ROUBO DE COFRE ALUGADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Os 

bancos depositários são, em tese, responsáveis pelo ressarcimento dos 

danos materiais e morais causados em decorrência do furto ou roubo dos 

bens colocados sob sua custódia em cofres de segurança alugados aos 

seus clientes, independentemente da prévia discriminação dos objetos ali 

guardados. Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 767.923/DF, Rel. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2007, 

DJ 06/08/2007, p. 501) REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO PELA GUARDA E 

CONSERVAÇÃO DA COISA DEPOSITADA - CULPA "IN VIGILANDO" - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo a prova dos 

autos evidenciado que o veículo do lesado foi entregue a manobrista 

uniformizado da ré, com quem as chaves do automóvel permaneceram, 

configurou-se o contrato de depósito; constatado o furto, tem-se que é 

inegável a responsabilidade da ré de reparar o dano.2. Havendo a 

seguradora do lesado pago o valor do dano,subrogou-se nos direitos 

daquele e pode reaver da depositária infiel o "tantundem" 

correspondente.3. Tendo a ré intentado produzir defesa contra fato 

incontroverso - o próprio depósito do veículo - bem andou a sentença ao 

lhe assestar a penalidade de litigância de má-fé. (TJ-SP - -....: 

1066999620068260004 SP, Relator: Reinaldo Caldas, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/01/2011) Portanto, considerando que a parte reclamada é a parte 

depositária, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a 

conduta ilícita detectada nos autos. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do conserto 

das avarias causados em seu veículo, no valor de R$4.160,25. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$4.160,25 (ID 

27249889), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa 

quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, 

visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o 

seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de 

despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a 

depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A manutenção da 

cobrança indevida de valores que representam significativa parcela dos 

rendimentos da autora, afetam seu orçamento familiar, causando-lhe 

sérios constrangimentos e abalo psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

Possibilidade na forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJRS Apelação Cível Nº 70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A 

autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não 

logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são 

verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, 

buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição 

de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a 

insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de 

reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade 

agravada. 4. Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 10090768220168260224 

SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de 

Julgamento: 22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no 

documento juntado no ID , pode-se afirmar que o pagamento do conserto 

de seu veículo, no valor de R$4.160,25, sem o correspondente reembolso 

é suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.160,25 (quatro mil cento e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos) a título de danos materiais / repetição de indébito, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 
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prejuízo (11/07/2019, ID 27249889), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

e b) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação 08/01/2020, ID 27855919) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014941-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELCILENE DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014941-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KELCILENE 

DA SILVA ALBUQUERQUE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia KELCILENE DA SILVA 

ALBUQUERQUE ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor 

do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada negativou seu nome por dívida já 

quitada . Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 27660665 e 

arguiu as preliminares de coisa julga, inépcia da inicial, incompetência 

territorial e conexão, e, em seguida, contestou os pedidos formulados na 

inicial e, em destaque, sustentou que a reclamante não quitou os débitos 

após o pedido de desligamento da UC. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27461339 e impugnação à contestação apresentada no ID 

28272894. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do 

CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 27461339), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Incompetência em razão do local. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A competência territorial dos Juizados 

Especiais é definida, em caso de ação de reparação de dano de qualquer 

natureza, a critério do autor, entre o domicílio do réu, o domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, conforme preconiza o artigo 4º do referido texto 

legal: Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele 

exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; (...) ; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Vale anotar que 

embora o consumidor tenha opção de escolha do local de distribuição de 

sua ação, não pode descartar as alternativas legais e escolher, 

aleatoriamente, outro foro com o objetivo de prejudicar a defesa da parte 

reclamada ou violar o juízo natural. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 

2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, 

inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do 

local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de 

eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar 

tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de 

furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do 

réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário 

estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl 

no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 

20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 

667.721/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 15/06/2015) No presente caso, considerando que a 

escolhido deste juízo para processar e julgar esta demanda não ocasiona 

prejuízo ao direito de defesa da parte reclamada, este juízo é competente 

para processar e julgar a presente demanda. Coisa julgada. A 

litispendência e a coisa julgada, como elemento assecuratório da 

segurança jurídica, configuram-se quando se reproduzem ações 

idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na 

litispendência as ações tramitarem concomitantemente e na coisa julgada 

uma delas já foi decidida por sentença de mérito que não caiba mais 

recurso. Estes são os ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 

1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

Analisando os elementos das ações, nota-se que há diferença da causa 

d e  p e d i r  d e s t e s  a u t o s  c o m  a u t o s  p a r a d i g m a s 

(8019477-23.2019.811.0001). Nos presentes autos os fatos que 

motivaram a propositura da ação (restritivo de crédito) ocorreram em 2016 

enquanto nos autos paradigma em 2019. Desta forma, considerando há 

divergência de causa de pedir, não há coisa julgada, razão pela qual, a 

preliminar deve ser rejeitada. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 
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ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Conexão. Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, consideram-se 

conexas quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou 

causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para 

julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado 

(Súmula 235 do STJ). Havendo conexão, o apensamento dos processos 

não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, 

que deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias 

presentes em cada caso, contemplando inclusive a identidade de partes. 

Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. (...) 4. Ainda que visualizada, ab initio, hipótese de 

conexão entre duas ações, a reunião dos feitos para decisão simultânea, 

prevista no art. 105 do CPC, é medida que se recomenda, com o escopo 

de se evitar a prolação de decisões conflitantes, mas sua inobservância, 

por si só, não é suficiente a ensejar a nulidade dos julgamentos ocorridos 

em momentos distintos. (...) (STJ REsp 1047825/PE, Rel. Ministro VASCO 

DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 30/11/2009) PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA 

MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do 

CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a 

ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de 

fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de 

possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas 

identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios 

entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em 

detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar 

situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de 

partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por 

possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa 

forma, o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma 

casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso, 

contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. 

(STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Analisando os elementos desta 

ação com a ação paradigma (8019477-23.2019.811.0001) observa-se que 

este já foi sentenciado, não havendo mais motivo que justifique a reunião 

dos processos. Portanto, embora haja conexão, diante do julgamento de 

um dos processos, a preliminar arguida deve ser afastada. Quitação da 

dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS. 1 (...) 2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do 

pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode 

concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo 

Apelante, foram destinados, exclusivamente, ao pagamento do veículo, 

objeto do litígio. (...) (TJ-GO - Apelação (CPC): 00912488320188090137, 

Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 

23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2019). As 

partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de 

R$92,87 e de R$ 67,29, com vencimento em 26/09/2019 e 23/10/2019, 

respectivamente (UC9373225-3). Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há prova de quitação da dívida 

negativada, nem que houve a negativação. A reclamante não trouxe aos 

autos comprovantes de pagamento de multa e juros por atraso de quase 3 

anos de inadimplência, os débitos ficaram em aberto desde 2016 e só 

vieram a ser quitados em 2019. Neste caso a reclamada possui o direito 

de cobrar multa e juros de mora em decorrência de atraso. Ademais, 

documento juntado em ID 28273558 não são suficientes para demonstrar a 

negativação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação 

das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, 

o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na 

condição de devedor, tem o ônus probatório quanto a quitação da dívida 

reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, 

concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a cobrança é legitima e não 

enseja conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018611-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO THOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI OAB - MT19253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018611-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO 

PAULO THOMAZINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia FRANCISCO PAULO THOMAZINI ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. Em síntese, alegou que a parte 
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reclamada deixou de realizar vistoria necessária para finalização do 

sistema de microgeração instalado em sua residência, agindo com falha na 

prestação de serviços. Ao final, postulou a condenação da reclamada na 

obrigação de fazer e indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação (ID 29062872) aos pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não cometeu qualquer 

ilícito uma vez que prestou os serviços dentro do prazo. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 28752458 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29337669. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 28752458), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestariam-se na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Demora na realização de serviço público. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação 

do artigo 22 do CDC. De acordo com a Resolução Normativa nº 482/2012 – 

atualizado em 25/05/2017, o prazo final total para instalação do sistema de 

microgeração é de, no máximo, 34 dias (não incluído o tempo necessário 

às eventuais adequações por parte do consumidor). Os prazos para cada 

etapa estão detalhados Tabela 2 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST – 

ANEEL. Desta forma, quando a concessionária do serviço público 

ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço 

ineficiente, cometendo assim conduta ilícita. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. A parte autora 

requereu a ligação da sua unidade consumidora em 30/01/2014, sendo 

que até o ingresso da ação e deferimento do pedido liminar para ligação da 

energia elétrica na unidade consumidora do autor, em 18/02/2014, não 

havia ocorrido o fornecimento do serviço. A própria demandada 

reconhece que excedeu o prazo de 3 dias estabelecido por norma 

reguladora. Ademais, a responsabilidade das prestadoras de serviço 

público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço. Inteligência 

dos arts. 14 e 22 do CDC. Não resta configurada situação excludente de 

responsabilidade, força maior, uma vez que os eventos climáticos 

aduzidos pela concessionária ocorreram por, no máximo, 8 dias, enquanto 

a demandada restou inerte por quase 20 dias. Dano moral configurado. A 

impossibilidade de utilização do imóvel em razão do descaso da 

concessionária com o consumidor ultrapassa o simples dissabor do 

cotidiano, pois, traz angústia e preocupação ao consumidor lesado, 

ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e qualquer 

impossibilidade, no seu fornecimento, sem explicação plausível, gera 

ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Quantum 

indenizatório fixado na sentença, R$ 2.500,00, mostra-se adequado aos 

parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais Cíveis e em consonância 

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004953626, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

26/08/2014) Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o serviço de ligação foi aprovado em 08/11/2019 (protocolo 

26573346) e este somente foi executado em 26/12/2019 (ID 29062874), ou 

seja, depois do prazo estabelecido pela resolução normativa da Anatel. 

Portanto, diante do extrato de atendimento – ordem de serviço juntado em 

ID 29062874, junto a contestação apresentada pela reclamada, 

presume-se que efetivamente que o serviço somente foi prestado após o 

prazo normativo caracterizando conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 
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serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a demora na 

prestação de serviços para a conclusão de microgeração de energia 

elétrica é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade 

subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização do referido serviço 

tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é 

devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) deferir tutela de 

urgência, que deverá ser cumprida independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), para determinar que a parte 

reclamada providencie, no que lhe couber, a conclusão dos serviços 

necessários para o funcionamento do sistema de microgeração, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00; b) condenar a parte 

reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(99/99/9999, ID 99) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); c) indeferir o pedido de condenação em 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo obrigação de fazer pendente de 

cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou 

Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

SOLANGE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001618-79.2020.8.11.0001 AUTOR: SOLANGE SILVA, 

JOSE CARLOS PINHEIRO DA SILVA REU: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia SOLANGE SILVA e JOSÉ CARLOS PINHEIRO DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. Em síntese, a parte reclamada alegou 

que durante passeio nas dependências da primeira requerida foi abordada 

e constrangida sobre suspeita de furto de um aparelho celular o que 

causou grandes transtornos psicológicos. Ao final, postulou indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID.30122278. No mérito a parte reclamada, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do pedido. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29862391, e impugnação no ID.30385236. Abordagem constrangedora. 

O direito à propriedade é assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, 

inciso XXII), sendo legalmente permitido que a revista pessoal, inclusive 

por segurança privado, quando houver fundada suspeita de furto. Esta é 

a exegese do artigo 240, § 2º, 241, 242 e 244 do Código de Processo 

Penal e 144 da CF: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...) § 2º 

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que 

alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b 

a f e letra h do parágrafo anterior. Art. 241. Quando a própria autoridade 

policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá 

ser precedida da expedição de mandado. Art. 242. A busca poderá ser 

determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. (...) Art. 

244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou 

quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de 

arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 

quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (...) Art. 

301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 

deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 

Todavia, não obstante a garantia ao patrimônio e a possibilidade de 

abordagem para revista pessoal, é necessário que este direito seja 

conciliado ao direito da intimidade, honra e privacidade, também 

assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, X). Neste contexto, pode-se 

afirmar que o direito à propriedade não é absoluto e, caso a revista 

pessoal seja efetivamente necessária, a abordagem deve ser realizada 

com discrição, respeito e apenas em caso de fundada suspeita de furto. 

Neste sentido: CIVIL. REVISTA PESSOAL NO ESTACIONAMENTO DE 

SUPERMERCADO. SUSPEITA DE FURTO NÃO CONFIRMADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. I. Inicialmente cumpre salientar que, se a parte recorrente 
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não promove a degravação dos depoimentos produzidos em audiência 

(prova testemunhal), prevalecem as ponderações lançadas na sentença 

(Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1ª TR, Acórdão 856271; 2ª 

TR, Acórdão 786755; 3ª TR, Acórdão 1024571). II. Incidência das 

respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º. 6º e 14º). III. Apesar de 

viável a realização de revista pessoal em casos de suspeita de furto em 

estabelecimento comercial (exercício regular do direito de propriedade), é 

imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, 

bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. 

Precedente: TJDFT, 1ª TR, Acórdão nº 902449, IV. In casu, o 

consumidor/recorrido foi acusado do cometimento do furto de duas latas 

de energético no ?Atacadão? (recorrente), oportunidade em que foi 

revistado pelo segurança do supermercado, sem que os produtos fossem 

encontrados. De acordo com o testemunho do policial militar que 

compareceu ao local dos fatos, por solicitação do próprio autor 

(depoimento mencionado na sentença ora revista), a abordagem ocorreu 

no estacionamento, distante mais ou menos 15 ou 20 metros da entrada do 

estabelecimento, a possibilitar a visualização do ocorrido por vários 

clientes. Em audiência, o autor afirmou que o segurança insistiu na 

acusação de furto, mesmo sem encontrar a mercadoria. V. Forçoso 

concluir que a situação externa vexatória a que foi submetido o recorrido 

deu causa à constrangimentos e humilhações que atingiram violentamente 

sua honra subjetiva, a subsidiar a compensação por dano moral (CF, Art. 

5º, V e X), especialmente porque o recorrente não apresentou prova 

idônea (testemunhal ou documental), a respaldar a abordagem da parte 

consumidora. VI. Urge, no entanto, a adequação proporcional do valor da 

condenação (de R$10.000,00 para R$ 7.000,00), estimativa condizente à 

adotada pelas Turmas Recursais do DF (1ª TR, Acórdão 969115; 2ª TR, 

Acórdão 449279; 3ª TR, Acórdão 1002835) e suficiente a compensar os 

incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, a 

míngua de contundente demonstração de maiores excessos na 

abordagem, bem como de que os fatos tenham causado consequencias 

mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social do consumidor. VII. 

Por fim, não se conhece de pedido de majoração dos danos morais 

formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Recurso 

conhecido e parcialmente provido para minorar a compensação por danos 

morais para R$7.000,00. No mais, sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). 

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF : 

07319519220168070016 DF 0731951-92.2016.8.07.0016, Julgamento em 4 

de julho de 2017. Relator Fernando Antonio Tavernard Lima) 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - SUSPEITA DE FURTO - REVISTA EM 

SUPERMERCADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS NÃO 

COMPROVADOS A revista realizada em supermercado em razão de 

suspeita de furto de mercadoria, por si só, quando bem conduzida, não 

gera o direito à percepção de indenização por danos morais quando 

realizada em exercício regular de direito, sem a comprovação de qualquer 

ofensa à honra. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG : 

106930402842280011 MG 1.0693.04.028422-8/001(1) Julgamento em 

14/02/2006. Relator Fernando Caldeira Brant) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve abordagem, contudo, 

de forma discreta e respeitosa, conforme comprovado por meio do vídeo 

juntado pela reclamada (ID.30122279), nota-se que as pessoas ao redor, 

se quer notaram a preposta da reclamada se aproximar e pedir a 

devolução do aparelho. Vale destacar que nenhuma contraprova foi 

produzida nos autos que pudesse fragilizar o fato comprovado pela 

referida prova. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016509-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016509-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO e, em síntese, alegou informa que é 

correntista da reclamada, e que em 21/07/2019 depositou cheque no 

importe de R$ 4.080,00. No dia 31/07/2019, com o valor disponível na 

conta bancária, sacou o importe de R$ 5.000, 00. Em 02/08/2019 a parte 

reclamada debitou o valor de R$ 4.080,00 de sua conta bancária, haja 

vista que o cheque depositado fora devolvido. E posteriormente, como 

dois cheques entregues (R$ 2.400,00 e R$ 800,00) também foram 

devolvidos, a parte reclamada informou que o consumidor deveria 

depositar valores suficientes para cobrir a conta, para que entregasse as 

cártulas ao mesmo causando transtornos financeiros ao reclamante. Ao 

final, postulou a devolução dos cheques e indenização por danos morais. 

A parte reclamada apresentou contestação ID.28187443, no mérito alegou 

inexistência de ato ilícito e ausência de dever de indenizar. E ao final 

postulou a improcedência dos pedidos. Audiência de conciliação realizada 

ID.28255734 e impugnação à contestação apresentada ID.28444411. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 
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valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de compensação bancária de cheque foi prestado de forma 

ineficiente pela parte reclamada, pois houve devolução tardia de cheque, 

após prazo estabelecido no art.43, §2°, da Circular 3535/2011 do BACEN. 

Portanto, no caso em exame, considerando que os cheques depositados 

pela parte autora foram devolvidos tardiamente cabia a reclamada a 

devolução das cártulas, não havendo que se falar em retenção 

administrativa por discricionariedade da reclamada, consequentemente, se 

encontra caracterizado o ato ilícito. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID.26055100, pode-se afirmar que a retenção de cárrtula de cheque é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. A propósito: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS 

MORAIS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Não deve prosperar as alegações do 

recorrente-réu, uma vez que restou comprovada a má prestação de 

serviço quanto a não autorização do pagamento pelo cartão de crédito 

Itaúcard, que possuía limite para sua utilização, causando transtorno que 

foi além do mero aborrecimento. (art. 14 do CDC) 3. Restou demonstrado 

que, mesmo após a parte recorrida-autora contatar a recorrente para 

informar que era ela quem estava efetuando a compra, o cartão continuou 

bloqueado, situação vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. 

4. A segurança contra fraudes presente no sistema da Operadora de 

Cartão de Crédito, não deve trazer situações vexatórias ao cliente, que 

neste caso, possuía perfil para aquisição do guarda roupa no valor de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos reais). 5. Restou demonstrado que mesmo após 

a parte recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela 

quem estava efetuando a compra, o cartão continuou bloqueado, situação 

vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. (TJ-DF - RI: 

07034552420148070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 16/02/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a devolução das cártulas 

objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a 

R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem 
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custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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SENTENÇA Autos 1001780-74.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANDERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou reclamação com pedido indenizatória 

em desfavor da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID.29794392. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29870541 e impugnação à contestação ID.29887080. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Existência de dívida. É 

do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as 

ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se 

tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, 

depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer 

prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$10.434,35 (ID.28145889). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 
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meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.28145889, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$10.434,35), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da parte 

reclamante junto a parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, pagar 

à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo 

de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providencia a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; Sem custas e custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE AMORIM BRETAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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SENTENÇA Autos 1001557-24.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARILZE 

AMORIM BRETAS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARILZE AMORIM 

BRETAS ajuizou reclamação com pedido indenizatória em desfavor da 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. Em síntese, alegou que 

contratou os serviços educacionais da parte reclamada em 2016, contudo 

no mês de janeiro de 2018, a autora transferiu o seu curso para a 

Faculdade Candido Rondon – FCR, onde foi devidamente matriculada, 

ocorre que em novembro/2019 descobriu que a reclamada inscreveu seu 

nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, mas desconhece os débitos 

reivindicados. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID.29767431, logo 

em seguida arguiu preliminar interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.29861034 e impugnação à contestação ID.30124540 Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos restritivos de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, (ID.28112433). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a prova produzida é 

insuficiente para elucidar a referida controvérsia fática, visto que o 

contrato anexado nos autos (ID.29767935) não foi assinado pelas partes. 

E ainda o extrato com histórico escolar juntado no ID.29767918, consta a 

reclamante como desistente, além do mais a reclamante comprova que 

estudou em outra instituição no mesmo período, ID.28112435. Destaca-se 

que o contrato apócrifo não possui qualquer validade jurídica por não 

representar a manifestação livre da vontade das partes. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO SEM 

ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. 

SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se manter a sentença que julgou 

improcedente a ação de cobrança devido à ausência de prova de 

existência da relação jurídica, em especial por inexistir contrato assinado 

pelas partes. (TJ-MG - AC: 10702151004174001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019) 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 
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moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato mais recente juntado no ID.29767920, 

nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID.29767920), não afaste o 

dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório 

em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única 

negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$6.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito em nome da 

parte reclamante junto a parte reclamada; b) condenar a parte reclamada, 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c) 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, 

fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providencia a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; Sem custas e custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022433-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 659 de 921



(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1022433-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LARISSE 

SILVA BARBOSA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., 

SERASA S/A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia LARISSE SILVA BARBOSA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais em desfavor de VIA VAREJO S/A – 

CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA e SERASA EXPERIUM S/A. Em síntese 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. A antecipação de tutela foi concedida, ID 27813337. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

29156474 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 29333846 e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 29366312 e impugnação no ID 29721299. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor total de R$3.658,38 (ID 27745015 - folhas 06). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 29333846 – folhas 04, nota-se 

que a parte reclamada apresentou Ficha para aprovação de Crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este documento 

não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada 

encartou nos autos também contrato de venda financiada (ID 29333846 – 

folhas 05), sendo estes suficientes para a comprovação da origem do 

crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo, 

ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação que autoriza 

reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta ilícita por parte 

da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da 

assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como 

autêntica ante a ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, 

inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço a higidez do crédito em favor da 

parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta 

ilícita. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. 

Prévia notificação Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao 

restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, 

pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por 

esta notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES 

CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM 

SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 

CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$2.730,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$39.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$3.900,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$39.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 
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Código de Processo Civil, e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), a título de indenização 

por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta 

sentença; b) das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$3.900,00, em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014347-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

CANDIDO JUNIOR REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOAO 

CANDIDO JUNIOR ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do CLARO S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada não 

vem fornecendo sinal de internet de forma adequada o que ocasionou 

instabilidade no sinal de internet por 62 dias. Ao final, postulou o desconto 

acordado junto à reclamada pelos 2 meses, o restabelecimento dos 

serviços e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27552699 e arguiu as 

preliminares de incompetência e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a instabilidade 

causada é mero aborrecimento e todos da região sofreram com ela, e 

concedeu o desconto acordado nas faturas. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27222896 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 28314834. Julgamento antecipado da lide. Nos termos 

do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 27222896), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Em análise dos autos, no 

caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante, visto que a instabilidade do 

sinal de internet pode ser detectada independentemente do conhecimento 

técnico, podendo o fato ser desvendado por simples oitiva de 

testemunhas (art. 156 do CPC) ou outras formas. No caso concreto, por 

não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Oscilação de internet. As concessionárias de 

serviço público devem prestar um serviço adequado a todos os seus 

usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e 

eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. Isso 

significa que o fornecimento de internet com oscilação evidencia 

descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados. De acordo com o 

artigo 18 a 21 da Resolução da ANATEL 574/2011, considera-se irregular 

o registro de taxa de transmissão média inferior a 80% da taxa contratada 

ou o registro de taxa de transmissão instantânea inferior a 40% da taxa 

contratada. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que: (a) a velocidade contratada pela parte reclamante foi de 35 

Mbps (ID 25592987) e conforme laudo da reclamada há uma instabilidade 

no fornecimento em razão de a “REDE EXTERNA COM PROBLEMAS TAP 

20 -4 TX 42 RX 7.7 SNR 40 CA 10 CB -5.5 PS 65 QS 90 BER 4.7 . CLIENTE 

COM QUEDAS CONSTANTES DO SINAL E COM OSCILAÇÕES NO PING” e 

em ID 28314834 mostra que a “rede externa com problema perda de 

pacote e oscilação” Com isso, observa-se que a transmissão média 

encontrada pela parte reclamante não estava sendo fornecida, causando 

com que não houve sinal de internet na casa do reclamante, ausência 

admitida pela reclamada na ID 27552699, p. 11. Embora os impressos 

juntados pela parte reclamante sejam insuficientes para a comprovação da 

média da taxa de transmissão, já que não registra a taxa média diária, 

entendo como razoável como indício de prova e a inversão do ônus à 

parte reclamada, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Pelo outro lado, a 
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parte reclamada tem melhores condições técnicas de comprovar a média 

de transmissão de dados mensal. Desse modo, diante das evidências 

apresentadas pela parte reclamante e pela insuficiência de provas 

trazidas pela parte reclamada, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que a parte reclamada não 

respeitou o limite mínimo da média transmissão mensal do sinal de internet, 

caracterizando, consequentemente, conduta ilícita. Responsabilidade civil. 

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o 

dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 

12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador 

de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, 

presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor 

e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Convém consignar que 

apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil 

do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de 

elaboração do produto e execução do serviço. Segundo lições de Pablo 

Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do 

produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do 

fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de 

elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo 

consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. 

ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 

1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, como espécie do gênero 

fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, 

os quais se contrapõem ao chamado fortuito interno. O roubo, mediante 

uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força 

maior, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de 

responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das conclusões a que 

chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de responsabilidade da 

lanchonete pelo roubo ocorrido em seu estacionamento, como pretendido 

pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que, 

como consabido, é vedado nesta instância especial, nos termos da 

Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013) Quanto à 

responsabilidade pela demora no restabelecimento do fornecimento sem 

oscilação de internet, nota-se que é culpa da reclamada provedora de 

internet, visto que se trata de situação previsível e esta tem que estar 

preparada, com equipes de plantão e material disponível, para o rápido 

restabelecimento do fornecimento de internet nos parâmetros normais. 

Portanto, havendo hipótese de caso fortuito interno, permanecendo 

inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 
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consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

por vários dias, no fornecimento de internet adequada é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que o fato do reclamante ter ficado 62 dias impossibilitado 

de usar a internet contratada justifica a fixação do quantum indenizatório 

em patamar superior ao que normalmente vem sendo fixado por este juízo. 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do serviço 

(62 dias), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar 

as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a 

parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) indeferir o pedido de desconto nas faturas; e c) declarar a 

perda do objeto quanto ao restabelecimento do fornecimento adequado 

dos serviços, em razão de já terem sido restabelecidos. Sem custas e 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1001571-08.2020.8.11.0001 AUTOR: M. QUEIROZ 

MONTEIRO COMERCIAL - ME REU: REDECARD S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia M. QUEIROZ MONTEIRO COMERCIAL - 

ME ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor da 

REDECARD S.A e, em síntese, a parte autora alega ser cliente da parte 

reclamada e utilizar os serviços para receber pagamentos com cartão, 

afirma possuir crédito não repassado pela ré, no valor de R$ 382,00, 

referente ao período de 07/04/2019 a 29/06/2019. Ao final, postulou a 

devolução dos valores não repassados em dobro e indenização por 

danos morais. A parte reclamada apresentou contestação ID.29761006, 

no mérito alegou inexistência de ato ilícito e ausência de dever de 

indenizar. E ao final postulou a improcedência dos pedidos. Audiência de 

conciliação realizada ID.29861422 e impugnação à contestação 

apresentada ID.30058834. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. 

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito 

não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 663 de 921



valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio de 

protocolo 72334518, registrado no call center da empresa reclamada que 

solicitou o serviço apontado como ineficiente. Embora os protocolos de 

atendimento em call center, em regra, não seja considerada prova robusta 

por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o 

como prova válida, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos 

devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto 

que este detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação 

e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 

8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER 

NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor 

demandante possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone 

pelo call center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se 

houve juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de 

telefonia, e não houve contestação quanto existência desse este pedido 

via call center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado 

nos autos, presume-se que houve a solicitação do serviço de devolução 

dos valores recebidos e não creditados. Ainda em exame dos autos, 

nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de 

que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, 

no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos 

serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de 

prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência 

de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID.28113019, pode-se afirmar que a indisponibilidade de valores 

efetivamente recebidos é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e 

ansiedade. A propósito: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Não deve 

prosperar as alegações do recorrente-réu, uma vez que restou 

comprovada a má prestação de serviço quanto a não autorização do 

pagamento pelo cartão de crédito Itaúcard, que possuía limite para sua 

utilização, causando transtorno que foi além do mero aborrecimento. (art. 

14 do CDC) 3. Restou demonstrado que, mesmo após a parte 

recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela quem 

estava efetuando a compra, o cartão continuou bloqueado, situação 

vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. 4. A segurança 

contra fraudes presente no sistema da Operadora de Cartão de Crédito, 

não deve trazer situações vexatórias ao cliente, que neste caso, possuía 

perfil para aquisição do guarda roupa no valor de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais). 5. Restou demonstrado que mesmo após a parte 

recorrida-autora contatar a recorrente para informar que era ela quem 

estava efetuando a compra, o cartão continuou bloqueado, situação 

vexatória que expôs o consumidor sem justificativa. (TJ-DF - RI: 

07034552420148070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 16/02/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 
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também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$3.000,00. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da falha 

nos serviços da reclamada, no valor R$382,00 e requer que essa 

restituição seja feita em dobro. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado, no valor de R$ 382,00 (trezentos e oitenta e 

dois reais). Analisando o pedido de restituição dobrada, constata-se que 

não comporta relação com dano causado, portanto a parte reclamante não 

faz jus à indenização pelos danos materiais na forma dobrada. Por todo o 

exposto e calculando os gastos efetivamente comprovados, a parte 

reclamante deve ser reparada pelo dano material com a quantia de R$ 

382,00 (trezentos e oitenta e dois reais). Dispositivo. Posto isso, proponho 

e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante a quantia de: a) R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) 

R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000053-80.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELTON 

JORGE DE OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ELTON JORGE DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do NATURA COSMÉTICOS S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 29370964. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

29392644 e impugnação à contestação apresentada no ID 29562740. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 
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atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$596,07 (ID 27772502). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas e nota fiscal (ID 29370972, 29370973 e 

29370976), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27772502, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 
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do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$569,07), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$569,07 (quinhentos e sessenta e nove reais 

e sete centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). Caso o restritivo seja junto ao SERASA, fica 

dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para baixa pelo sistema SERASAJUD; c. condenar a parte 

reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016156-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABRICIO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., 

MONDELEZ BRASIL LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor do LOJAS 

AMERICANAS S.A. e ONDELEZ BRASIL LTDA. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada não entregou brindes prometidos a partir da compra de 

seus produtos. Ao final, postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

28520964 e 27977573 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que enviou os vouchers prometidos em promoção. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28202945 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 28335138 e 28734624. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 28202945), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte que se 

comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo 
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pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, 

conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do 

produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto, ou 

entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

"ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS 

MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e 

pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as 

condições socioeconômicas das partes. Assim é que, constatado que o 

valor não atende a esses pressupostos, efetiva-se a majoração. Os 

lucros cessantes correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha 

expectativa de perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano 

causado por terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados 

valores que a vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão 

indenizatória. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. 

ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que adquiriu do réu 

um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe entregue um 

modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a nota fiscal 

colacionada pela própria parte autora indica como produto o refrigerador 

modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido efetuado, que 

igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte autora sequer 

alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido recebido ou na 

nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, como o autor 

não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, do CPC), deve 

a pretensão autoral ser julgada improcedente, não merecendo retoque a 

sentença recorrida. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00072071420118190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2015) 

As partes celebraram contrato de compra e venda de ovos de páscoa em 

uma promoção da reclamada daria voucher para cinema (ID 25955180) e a 

parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual 

consistente na não entrega do produto adquirido. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante 

evidencia, por meio do documento juntado no ID 25955667, que a parte 

reclamada se comprometeu de entregar o produto da promoção. Ainda em 

exame dos autos, nota-se que o produto adquirido foi efetivamente 

entregue à parte reclamante (ID 28520966 e 28520967) após reclamação 

no PROCON. Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado 

pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente, não há conduta ilícita. 

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016471-30.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016471-30.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS 

ROSA PAULO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia LUCAS ROSA PAULO ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. 

Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28235739 e arguiu as preliminares de falta 

de interesse de agir. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28249531 e impugnação à contestação apresentada no ID 28525799. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 
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o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 308,26 (ID 26043036). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada 

não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa da existência 

de crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26043036, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 308,26), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares 

arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$ 

308,26 (trezentos e oito reais e vinte e seis centavos), e, 

consequentemente, confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID 26055515, remetendo a discussão quanto ao seu 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que haja 

violação do princípio do contraditório, e b. condenar a parte reclamada, 

solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016769-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO EGON ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON MARTINS STOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016769-85.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO EGON ROSA REQUERIDO: EGON MARTINS STOCK 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, conforme Carta Precatória 

apresentada no ID. 31444022 (fl. 08), o Juízo deprecado é o da Vara de 

Família e Sucessões da Cidade desta capital, contudo, a presente 

demanda foi distribuída erroneamente a este Juízo. Assim, determino 

imediatamente a redistribuição do feito, após baixas e anotações de 

costume. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015029-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016868-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016868-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALISSON GAYVA 

MORAES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004461-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH ALVES RODRIGUES 50922840210 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DEZIRRE CRISTINA DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINA NIGG OAB - PR32376 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/10/2019 Hora: 17:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016889-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016889-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

02/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011593-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011593-62.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA TEREZA DE ARAUJO Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE 

MESQUITA, ED. SERRA NEGRA APTO. 902, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-560 POLO PASSIVO: Nome: MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA 

Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE MESQUITA, EDIFICIO SERRA 

NEGRA APTO 1002, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - MARIA TEREZA DE ARAUJO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 21/11/2019 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007564-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CARDOSO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINS (REQUERIDO)

GERALDIM MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009774-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

MANIFESTAR SOBRE AR NEGATIVO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007701-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004500-48.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018926-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro OAB - MT12645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018926-65.2019.8.11.0001 

Reclamante: JULIANA MACEDO FOLES Reclamada: ESTOK COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Opino. O julgamento antecipado da lide se impõe, na 

forma do art. 355, inc. I, do CPC, na medida em que as provas entranhadas 

no processo são suficientes para o deslinde da causa, não se 

vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. O cerne 

da presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação 

de serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora 

de adquiriu um armário da empresa reclamada, contudo, a reclamada não 

cumpriu com a sua obrigação, que era de entregar o produto e realizar a 

sua montagem. A Reclamada, em defesa, alega que o armário adquirido 

pela autora foi entregue e montado em 29.11.2019, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a reclamada 

comprovar a veracidade de sua alegação na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifico que a autora adquiriu da reclamada um armário 

a ser entregue em 19.10.2019, contudo, o produto não foi entregue em 

sua totalidade. Embora a parte autora tivesse solicitado a entrega do 

restante do armário e a sua montagem, via e-mail, a Reclamada se 

manteve inerte. Como pode ser observado nos autos, a Reclamada 

somente entregou o restante do armário e realizou a montagem do armário 

em 29.11.2019, ou seja, após a autora ter ingressado com a presente 

ação objetivando a entrega e a montagem do produto. Evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. No caso, não há 

como afastar a responsabilidade da Reclamada, visto que não realizou a 

entrega e a montagem do armário dentro do prazo (19.10.2019). A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço por parte da reclamada perante o consumidor. Nesse mesmo 

sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BENS NA DATA AVENÇADA. 

Preliminar contrarrecursal de deserção rejeitada. Concedida a gratuidade 

judiciária à parte recorrente, porquanto os documentos anexados ao 

presente recurso, comprovam a hipossuficiência econômica alegada. 

Alegação de intempestividade da quanto à juntada da documentação 

comprobatória do contrato firmado entre as partes. Circunstância que não 

tem o efeito probatório pretendido para ré. Nota fiscal que supriria a sua 

falta. Como se tratava de documento comum às partes, dele a ré, não só 

dele tinha ciência, quanto deveria tê-lo juntado aos autos. Ônus da prova. 

Dano moral evidenciado diante do descumprimento contratual da parte ré 

que entregou os móveis em data posterior a pactuada, quando da 

contratação dos móveis. Quantum indenizatório fixado de acordo com os 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

Danos materiais configurados. A demora na entrega e montagem dos 

móveis, acarretou na diminuição do período de venda dos produtos 

comercializados diante da sua perecividade, bem como na manutenção do 

aluguel da sala comercial. Lucros cessantes não demonstrados, tendo em 

vista que é imprescindível a prova escorreita de perda econômica, não 

servindo a mera previsão de ganhos para tal desiderato. Ônus 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083045682, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)” Com 

relação à indenização por danos morais, restaram devidamente 

comprovados nos autos, eis que a reclamada não prestou o serviço a 

contento, ensejando o dever de indenizar. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento, da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 
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reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Em relação ao pedido de 

condenação da reclamada por danos materiais, tenho-o por improcedente, 

ante a comprovação da entrega e instalação do armário adquirido pela 

autora- id. 27778791. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para tão-somente 

condenar a reclamada a pagar, a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir desta data. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016708-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTINA BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016708-30.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA REQUERIDO: KRIS 

KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA, CRISTINA BATISTA PEREIRA Vistos, 

etc. Do exame dos autos, verifica-se que, na petição inicial, não há pedido 

de liminar. Sendo assim, considerando que já designada audiência de 

conciliação para 02.6.2020, às 11h, cite-se e intime-se as partes 

promovidas, com observância das formalidades legais, bem como 

aguarde-se a realização do ato, para o qual, também, deverá ser intimada 

a parte autora. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014024-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KRISTINE FERREIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014024-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAREN KRISTINE FERREIRA MELO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada (id.: 

31242982). Designe-se nova data para audiência de conciliação e 

proceda-se às intimações necessárias, visando à realização do ato. 

Intimem. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013014-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA THAIZA PIRES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013014-53.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: PAULA THAIZA 

PIRES RIBEIRO Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título extrajudicial. 

Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o original do título, 

na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para que ele seja 

carimbado, sob pena de indeferimento da execução, nos termos do artigo 

801, do CPC/15. Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- 

Após, cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. III- Havendo 

citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- Efetivada a 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão 

(na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016892-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA FERREIRA SODRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016892-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: THAYNA 

FERREIRA SODRE Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia 

legível e completa de documentos que comprovem o vínculo da parte 

executada com o imóvel (contrato de compra e venda finalizado ou 

certidão de inteiro teor do imóvel), a fim de possibilitar a análise do pedido, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016888-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROGER FERNANDES (EXECUTADO)

THIARA BORGES CINTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016888-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: ROGER 

FERNANDES, THIARA BORGES CINTRA Vistos, etc. Do exame dos autos, 

observo que, em se tratando de execução de débitos de condomínio, 

impossível a apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- 

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução. II- Havendo citação e 

efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013018-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO ROMERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013018-90.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA 

CONCEICAO ROMERA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, sob pena de indeferimento da execução, nos 

termos do artigo 801, do CPC/15. Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010747-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010747-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. 

Tendo em vista a petição constante do id. 31255437, e para evitar 

quaisquer questionamentos futuro, fundados ou não, intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, querendo. 

Após, às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010037-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PINHO PROJETOS, CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

NILSON NENIO DE PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010037-65.2020.8.11.0041. 

EXEQUENTE: PINHO PROJETOS, CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA 

- EPP, NILSON NENIO DE PINHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que a presente demanda foi 

distribuída ao juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca, em razão de 

incompetência, conforme decisão proferida no ID. 30579623, contudo, em 

face da decisão da Meritíssima Juíza de Direito, Dra. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro (ID. 31408273), redistribuída para este Juizado, 

considerando o endereçamento da ação, descrito na exordial. Dessa 

forma, RECEBO a redistribuição efetuada e, por conseguinte, passo a 

análise do feito. Entrementes, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora, qual seja, Sr. Nilson Nenio de Pinho, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar os documentos abaixo arrolados, a fim de possibilitar a 

análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, do CPC): 

1. Procuração legível e atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, 

devidamente assinada pela parte promovente; 2. Cópia legível, completa e 

atualizada do comprovante de endereço (água, luz, telefone) em seu 

nome, ou, caso esteja em nome de terceiro, comprovante do vínculo 

jurídico com a pessoa do endereço declinado. Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011343-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011343-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCELO MAX DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Tendo em vista a 

petição constante do id. 30667589, e para evitar quaisquer 

questionamentos futuro, fundados ou não, intime-se a parte promovente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, querendo. Após, às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013037-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DE ARAUJO BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013037-96.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: KELLY CRISTINA 

DE ARAUJO BATISTA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, sob pena de indeferimento da execução, nos 

termos do artigo 801, do CPC/15. Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013170-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE OLIVEIRA VIOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013170-41.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: VINICIUS DE 

OLIVEIRA VIOLA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, sob pena de indeferimento da execução, nos 

termos do artigo 801, do CPC/15. Enunciado n.º 126, do FONAJE: Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016283-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DE QUEIROZ LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016283-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: RUTH DE QUEIROZ LOPES Vistos, etc. Recebo a emenda à 

inicial (ID. 31379205), por concluir como suficientes os novos documentos 

juntados. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS”, ajuizada por JOÃO BOSCO SÁVIO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE em face de RUTH DE QUEIROZ LOPES. A parte 

promovente alega, em síntese, que é proprietária do imóvel comercial 

situado na Rua Presidente Wenceslau Braz, n.º 350, Bairro Quilombo, 

nesta capital, Cuiabá-MT. Esclarece que, no mês de março/015 firmou 

contrato de locação com a parte promovida, por meio da imobiliária 

denominada Barbosa Júnior Benevides e Cia LTDA – MT, prevendo o 

pagamento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos 

primeiros 06 (seis) meses e, após esse período, de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) mensais, bem como cláusula expressa de responsabilidade do 

locatário para pagamento regular do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU. No entanto, segundo narrado pela parte autora, 

seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão do inadimplemento do 

mencionado imposto, relativamente aos exercícios financeiros de 2015 a 

2018. Sendo assim, para poder efetivar a venda do imóvel e obter certidão 

negativa expedida pelo Município, realizou a quitação do débito no ano de 

2019, aderindo às favoráveis condições fiscais do programa denominado 

“Mutirão Fiscal”, organizado pela Procuradoria Fiscal do Município de 

Cuiabá-MT. Relata, ainda, que, “a despeito da obrigação constante do 

referido contrato, a Requerida não efetuou o pagamento do IPTU referente 

aos anos em que permaneceu no imóvel e, para que o Requerente não 

soubesse de sua inadimplência, realizava o parcelamento do débito junto à 

Prefeitura, mas não dava continuidade no pagamento do débito assumido 

pela mesma, conforme comprovam os documentos que seguem em anexo, 

o que resultou no ajuizamento de ações de Execução Fiscal e protesto em 
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desfavor do Requerente”. Enfatiza, à guisa de complemento fático, que, no 

ato da entrega das chaves do imóvel locado, ocorrido no dia 08.7.019, a 

parte promovida assinou o “Termo de Entrega e Recebimento de Chaves”, 

por meio do qual declarou a pendência do débito de IPTU e se 

comprometeu a quitá-lo, conforme se extrai do documento apresentado no 

ID. 31256668, o que não aconteceu. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte promovente, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) b) seja, inaudita altera parte, deferida a 

antecipação de tutela requerida, expedindo o competente mandado, 

determinando o pagamento do valor devido pela Requerida a título de IPTU, 

multa contratual e danos morais, bem como honorários advocatícios 

previstos no contrato, observadas as penalidades que também deverão 

ser arbitradas por esse r. Juízo, sob pena de penhora e/ou negativação, a 

fim de liquidar o débito mencionado na presente demanda; (...)” É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que 

cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as 

tutelas de urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em 

casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas 

aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades 

próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de 

Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que 

tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que, 

apesar de previsão contratual, a parte promovida não efetuou o 

pagamento do IPTU nos anos de locação do imóvel (2015 a 2018), sendo 

assim, obrigada a quitar o débito integral e sem desconto, no Mutirão Fiscal 

ocorrido em 2019, consoante comprovantes trazidos aos autos no ID. 

31256674. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: 

“(...) b) seja, inaudita altera parte, deferida a antecipação de tutela 

requerida, expedindo o competente mandado, determinando o pagamento 

do valor devido pela Requerida a título de IPTU, multa contratual e danos 

morais, bem como honorários advocatícios previstos no contrato, 

observadas as penalidades que também deverão ser arbitradas por esse 

r. Juízo, sob pena de penhora e/ou negativação, a fim de liquidar o débito 

mencionado na presente demanda; (...)” Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, a despeito da aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007292-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO . Autos 1007292-72.2019 Vistos, etc. A parte 

executada se insurge face a penhora realizada nos autos por meio do 

sistema BACENJUD (ID. 30975564) , o qual bloqueou o valor de R$ 

1.180,24 (um mil, cento e oitenta reais e vinte e quatro centavos) de sua 

conta. Alega que o bloqueio recaiu sobre valores de caráter alimentar e 

salarial e diante disso está privada de honrar gastos básicos para sua 

manutenção. DECIDO. Em análise ao pedido da parte Executada, verifico 

que este merece acolhimento em parte, senão vejamos: O artigo 833, 

dispõe que: “São impenhoráveis(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Assim, da análise do pedido, bem 

como, dos documentos juntados, entendo presentes os requisitos que 

amparam o requerimento da parte Executada, notadamente por se tratar 

de diarista que depende do referido dinheiro para manter suas 

necessidades básicas. De outra banda, verifico também o direito do 

Exequente, motivo pelo qual, DEFIRO em parte o pedido da parte 

executada, e DETERMINO o desbloqueio do valor correspondente a 70% 

(setenta por cento) do valor total penhorado, devendo permanecer 

bloqueado a quantia de 30% (trinta por cento) do bloqueio realizado via 

BACENJUD ( Id. 30975565). Considerando que o valor já foi transferido 

para a Conta Única, intime-se a parte executada para apresentar os dados 

bancários, no prazo de 05 ( cinco) dias, para posterior levantamento do 

valor. Com o aporte das informações, voltem-me conclusos com urgência, 

na pasta de Alvará Judicial. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016763-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RD CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016763-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RD CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REU: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE”, ajuizada por RD CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EIRELI em face de BANCO BRADESCO. A parte promovente alega, em 

síntese, que é cliente da empresa reclamada, por cujo contrato de 

prestação de serviços bancários é titular da conta n.º 14817-2, sediada 

na agência n.º 0417. Ocorreu que, no dia 25.11.019, as partes firmaram 

contrato de empréstimo, sob o n.º 2019/000014641, no valor total de R$ 

68.236,80 (sessenta e oito mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta 

centavos), conforme se extrai do documento apresentado no ID. 

31441239. Enfatiza que o referido acordo, acima mencionado, prevê a 

condição de pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas no importe 

de R$ 2.843,20 (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e vinte 

centavos), com vencimento agendado para o dia 11 de cada mês, das 

quais foram adimplidas as prestações relativas aos meses de janeiro/020 

a março/020. No entanto, segundo arrazoado pela parte autora, 

considerando a pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Banco Central do 

Brasil editou a Resolução n.º 4.782/020, com o objetivo de reestruturar as 

operações de crédito. À vista disso, informa que procurou o gerente da 

empresa promovida, a fim de postergar a cobrança da parcela do mês de 

abril/020, o que não foi aceito, sem nenhum motivo pertinente. Relata, 

ainda, que, “em razão desta situação extraordinária da pandemia, a qual a 

obrigou a fechar temporariamente seu estabelecimento, se vê em um 

“beco sem saída”, tendo que optar entre saldar suas dívidas contraídas ou 

sobreviver nestes tempos sombrios”. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer 

liminarmente: “(...) b) A CONCESSÃO, “inaudita altera pars”, de TUTELA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para que seja aplicada a 

Resolução nº 4.782/20, editada pelo CMN e BACEN, determinando a 

renegociação, prorrogação e composição do CONTRATO DE CÉDULA 

BANCÁRIA Nº. 2019/000014641, objeto deste contrato, em especial seja 

prorrogada as parcelas dos meses de Abril (já vencida), Maio e Junho de 

2020, ou enquanto perdurar a Pandemia e a Calamidade Pública; b.1) Que 

seja determinado que estas três parcelas sejam prorrogadas para o final 

do contrato; b.2) Que caso não seja deferido o pedido do item anterior, 

que seja prorrogada as referidas parcelas para julho de 2020, 

suspendendo os efeitos do contrato, sendo o mesmo retornando a partir 

de 90 dias, ou seja Julho de 2020, ou enquanto perdurar a Pandemia e 

Calamidade Pública; b.3) Que a Requerida se abstenha de aplicar sanções 

políticas internas, quanto a concessão de crédito e ou outros produtos, em 

razão desta medida judicial, evitando assim, maiores prejuízos à Autora; 

(...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que 

as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, 

sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela parte autora. 

Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as 

normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as 

peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que, apesar da previsão estabelecida pelo 

Banco Central do Brasil, a empresa promovida negou o pedido de 

renegociação do contrato de empréstimo firmado entre partes no dia 

25.11.019. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: 

“(...) b) A CONCESSÃO, “inaudita altera pars”, de TUTELA DE URGÊNCIA 

EM CARÁTER ANTECEDENTE para que seja aplicada a Resolução nº 

4.782/20, editada pelo CMN e BACEN, determinando a renegociação, 

prorrogação e composição do CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIA Nº. 

2019/000014641, objeto deste contrato, em especial seja prorrogada as 

parcelas dos meses de Abril (já vencida), Maio e Junho de 2020, ou 

enquanto perdurar a Pandemia e a Calamidade Pública; b.1) Que seja 

determinado que estas três parcelas sejam prorrogadas para o final do 

contrato; b.2) Que caso não seja deferido o pedido do item anterior, que 

seja prorrogada as referidas parcelas para julho de 2020, suspendendo 

os efeitos do contrato, sendo o mesmo retornando a partir de 90 dias, ou 

seja Julho de 2020, ou enquanto perdurar a Pandemia e Calamidade 

Pública; b.3) Que a Requerida se abstenha de aplicar sanções políticas 

internas, quanto a concessão de crédito e ou outros produtos, em razão 

desta medida judicial, evitando assim, maiores prejuízos à Autora; (...)” 

Todavia, da análise das razões expostas e dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação 

de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição 

sumária. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o deferimento 

da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento probatório 

apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo seguro de 

probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o convencimento da 

verossimilhança do pedido. E, no caso, mister se faz ressaltar que a 

mencionada Resolução n.º 4.782/020, editada pelo BACEN, tem como 

escopo facilitar as operações de reestruturações de crédito, dependendo, 

entretanto, de manifestação da instituição bancária credora. Não se trata, 

portanto, de imposição ou determinação do Banco Central, mas de 

abertura de maior discricionariedade na condução dos contratos de 

crédito, em razão dos impactos da Covid-19 na economia. Dessa forma, a 

despeito da aparente relevância do fundamento invocado, não vislumbro, 

nesta análise preliminar, presente o segundo requisito para a concessão 

da providência cautelar, qual seja a ineficácia da tutela jurisdicional, acaso 

somente outorgada pela decisão que vier a ser proferida. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Em 

conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem todos os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016787-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GOMES DE ALMEIDA (REU)

JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO 45930805172 (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016787-09.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELIANA DA SILVA MATTOS REU: ANDRE GOMES DE ALMEIDA, 

JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO 45930805172 Vistos, etc. Trata-se de 

“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por ELIANA DA SILVA MATTOS em face de ANDRÉ 

GOMES DE ALMEIDA e SERRALHERIA & AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS 

JATOBÁ. A parte promovente alega, em síntese, que é proprietária do 

veículo da marca Toyota, modelo Étios, cor branca, placa QBM 2255. 

Ocorreu que, no dia 17.02.020, a primeira parte promovida (ANDRÉ 

GOMES DE ALMEIDA), a serviço da segunda empresa reclamada 

(SERRALHERIA & AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS JATOBÁ), colidiu na 

traseira do automóvel, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

próximo da Avenida Getúlio Vargas. Esclarece que, de imediato, a 

segunda parte requerida (ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA), reconheceu o 

erro e se responsabilizou a arcar com as consequências financeiras do 

acidente, em conjunto com a empresa promovida (SERRALHERIA & 

AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS JATOBÁ), cujo pai é o dono. No entanto, 

segundo relato da parte autora: “apesar de afirmar que arcaria com o 

conserto, até a presente data, vem se furtado de sua responsabilidade, 

como se faz prova pelo histórico de conversas pelo aplicativo Whats App, 

bem como por áudios enviados à Autora, onde afirma que irá fazer 

conserto do veículo, sendo este fato incontroverso”. Na oportunidade, 

informa, ainda, que em razão do acontecido, está impedida de utilizar o 

veículo, considerando que o porta-malas não fecha regularmente e teme 

ser furtada ou roubada. Ressalta que, após 15 (quinze) dias da negativa, 

a empresa reclamada enviou a “Notificação Extrajudicial” (ID. 31168230), 

por cujo documento indeferiu o processo de indenização do veículo, objeto 

da presente demanda, por falta de pagamento. À vista do ocorrido, aduz 

que não tem condições financeiras de pagar pelo dano do automóvel, 

dessa forma, afirma que realizou diversas reclamações. Frustradas, 

porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre outras alegações 

e providências, requer liminarmente: “(...) a) A concessão da tutela de 

urgência para determina que os Réus efetuem o reparo do veículo da 

Autora (Toyota Etios Branco, Placa QBM-2255), sob pena de multa diária a 

ser arbitrada por este juízo; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar da expressa 

responsabilização das partes promovidas, no tocante ao conserto dos 

danos causados no veículo, ocorridos no acidente de trânsito no dia 

17.02.020, até a propositura da presente demanda, nada foi resolvido, o 

que a impossibilita de utilizar o mencionado automóvel. Pede, pois, 

liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: “(...) a) A concessão 

da tutela de urgência para determina que os Réus efetuem o reparo do 

veículo da Autora (Toyota Etios Branco, Placa QBM-2255), sob pena de 

multa diária a ser arbitrada por este juízo; (...)” Todavia, da análise das 

razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, 

conforme irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de 

tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 

Citem-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013144-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MORAES GONCALVES FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013144-43.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VIVIANE DE MORAES GONCALVES FERRAZ REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte 

autora, no ID. 31470378, requer a inclusão da fatura de água, relativa ao 

mês de abril/020, no valor de R$ 799,21 (setecentos e noventa e nove 

reais e vinte e um centavos), com vencimento no dia 23.4.020, a qual, 

também, apresenta valor elevado e destoa de seu consumo mensal. 

Assim, ante a fase processual desta demanda (conhecimento), DEFIRO a 

inclusão da fatura supracitada na discussão destes autos. Diante disso, 

INTIME-SE a empresa promovida, para conhecimento da emenda e para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à nova 

fatura ora inserida na ação. Como consequência lógica da presente 

decisão, estendo os efeitos da tutela de urgência, concedida nos autos 

(ID. 30350305), para SUSPENDER a cobrança dessa nova fatura, dantes 

citada, até ulterior deliberação, bem como determino que a promovida 

ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de água, da matrícula de 

número 42071-9. E, acaso já o tenha feito, que proceda à religação, no 

prazo de 12 (doze) horas, até o deslinde desta, sob pena de aplicação de 

multa fixa, já arbitrada. Ressalta-se, para dissipar eventuais equívocos, 

que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à fatura apresentada 

na identificação n.º 31470841. Outrossim, proceda, o Sr. Gestor Judiciário, 

à correção em sistema, com relação ao valor atribuído à causa, uma vez 
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que o objeto da presente ação envolve pedidos cumulativos, quais sejam, 

as cobranças indevidas e a condenação em danos morais, devendo 

constar a soma deles, quais sejam, R$ 799,21 (setecentos e noventa e 

nove reais e vinte e um centavos), da nova fatura inserida, mais o valor já 

existente nos autos, R$ 32.610,58 (trinta e dois mil e seiscentos e dez 

reais e cinquenta e oito centavos), totalizando os pedidos R$ 33.409,79 

(trinta e três mil e quatrocentos e nove reais e setenta e nove centavos), 

conforme preconiza o artigo 292, VI, do CPC. De fato, diante da regra 

desse art. 292, inciso VI, do CPC, é patente a incorreção do valor atribuído 

à presente causa. E, uma vez verificado tal erro, pode o magistrado, de 

ofício e por arbitramento, corrigi-lo, nos termos do § 3º do supradito art. 

292, do CPC. Por fim, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, dantes 

concedido à parte promovida, com ou sem manifestação, façam-se estes 

autos conclusos para sentença, com urgência. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se, observando as formalidades legais. Cuiabá, MT, 

data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014282-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TAMI MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014282-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILA TAMI MORI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, 

DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu a liminar, formulado por 

CAMILA TAMI MORI. Entretanto, do exame dos autos, especialmente da 

decisão atacada, concluo que não merece deferimento o pedido de 

reconsideração, porque os fundamentos naquela expostos, embora 

sucintos, bem resistem às alegações da requerente, visto que não há 

fatos novos que modifiquem a decisão já exarada. Indefiro-o, portanto. 

Ante o teor desta, considerando que já designada audiência de 

conciliação para 20.5.020, às 10h50, aguarde-se a realização do ato. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016786-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA EVELLIN CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOCO SUBLIMAÇÃO E PERSONALIZADOS (REQUERIDO)

LUCAS CUNHA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016786-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATHALIA EVELLIN CHAVEIRO REQUERIDO: FOCO 

SUBLIMAÇÃO E PERSONALIZADOS, LUCAS CUNHA LIMA Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALOR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e TUTELA ANTECIPADA”, 

ajuizada por NATHÁLIA EVELLYN CHAVEIRO em face de FOCO 

SUBLIMAÇÃO E PERSONALIZADOS e LUCAS CUNHA LIMA. A parte 

promovente alega, em síntese, que adquiriu das partes promovidas, no dia 

13.02.020, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas 

(WhatsApp), os seguintes produtos: 40 (quarenta) unidades de canecas 

de alumínio (vinte na cor vermelha e vinte verdes), 40 (quarenta) tirantes 

(cordões para canecas de alumínio) e, 15 (quinze) canecas de plástico 

“Long Drinks” (cor preta fosca), conforme se extrai dos documentos 

apresentados no ID. 31449841. Esclarece que a referida compra foi 

entregue no dia 30.3.020, podendo ser acompanhada por código de 

rastreio (PM 685 829 888 BR), no sítio eletrônico pertinente. Contudo, a 

portaria do prédio encaminhou ao apartamento no dia 01.4.020. Ocorre 

que, segundo arrazoado pela parte autora, verificou diversas avarias nos 

produtos, motivo pelo qual entrou em contato com as partes reclamadas 

de imediato, no entanto, não obteve resposta. Na oportunidade, relata que: 

“a Requerida mostrou falha em sua prestação de serviço por DUAS 

vezes, sendo 1) enviar a mercadoria com atraso (chegou apenas no dia 

30/04/2020), sendo que a Requerente precisava da mercadoria para o dia 

22/02/2020 (conforme áudio (DOC – AUDIO 1) enviado para Empresa, que 

se mostrou ciente – em anexo) e, apenas por causa da suspensão 

causada pelo COVID-19, foi suspensa sua realização, e 2) os produtos 

oferecidos estavam com avarias. Algumas inviabilizando seu uso 

(Rachaduras nos copos de beber que soltavam tinta e lascas em seu 

interior)”. Ressalta que, em razão do acontecido, expressou seu direito ao 

arrependimento no dia 06.4.2020, de acordo com as imagens acostadas 

aos autos no ID. 31448485 (fl. 11). Argumenta, ainda, que buscou solução 

do impasse por diversas vezes, administrativamente, porém, frustradas 

suas tentativas. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os 

fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

a) De início, seja concedida a tutela pretendida, a fim de determinar a 

intimação dos Requeridos no sentido de que os mesmos providenciem a 

remoção dos produtos, fornecendo o pertinente código de postagem para 

devolução, inclusive com a devolução de todos os valores pagos pela 

Requerente, qual seja o valor de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), 

tudo nos termos do art. 49, caput e parágrafo único, tendo em vista que o 

direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo legal. (...)” É a 

suma. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor – Lei 8.078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes relatado, a parte promovente alega, em suma, que 

os produtos adquiridos das partes promovidas foram entregues com 

defeitos, bem como informa que após diversas tentativas de solucionar o 

problema administrativamente, pugnou pelo direito ao arrependimento, no 

entanto, sem resposta. Requer, pois, liminarmente: “(...) a) De início, seja 

concedida a tutela pretendida, a fim de determinar a intimação dos 

Requeridos no sentido de que os mesmos providenciem a remoção dos 

produtos, fornecendo o pertinente código de postagem para devolução, 

inclusive com a devolução de todos os valores pagos pela Requerente, 
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qual seja o valor de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), tudo nos 

termos do art. 49, caput e parágrafo único, tendo em vista que o direito de 

arrependimento foi exercido dentro do prazo legal. b) De forma alternativa, 

caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo deferimento da 

medida acima pleiteada, e apenas por medida de segurança, a Requerente 

solicita que seja verificado o disposto no artigo 18, §1º, II, do mesmo 

diploma legal (CDC), em sua decisão em tutela de urgência. (...)” 

Entretanto, a despeito da aparente relevância do fundamento invocado, 

não vislumbro, nesta análise preliminar, presente o segundo requisito para 

a concessão da providência cautelar, qual seja a ineficácia da tutela 

jurisdicional, acaso somente outorgada pela decisão que vier a ser 

proferida. Tampouco configura-se, de plano, situação iminente e caótica 

das partes reclamadas a ensejar a restituição do produto ou o pagamento 

imediato do valor pago pela reclamante. Há demonstração de prováveis 

danos, mas não irreparáveis, no meu pensar. Isso porque, obviamente, a 

parte autora poderá ser ressarcida pelas partes promovidas, na forma do 

pedido, diante dos documentos que apresenta, o que, repito, afasta, em 

princípio, o justificado receio de ineficácia do provimento final. Inexiste, 

pois, nos autos, algo que permita inferir a alegada urgência para a 

concessão da medida. Além disso, diante da narrativa e das ponderações 

da parte autora, não há como apreciar a liminar requestada sem adentrar 

no mérito da questão, o que é defeso, nesta oportunidade, uma vez que 

se trata de fase meramente introdutória do processo, devendo ser objeto 

de definitiva apreciação em sentença. Nesse contexto, vale ressaltar, 

como dantes transcrito, que a parte requerente pede, alternativamente, a 

devolução liminar do valor que aponta, o que não é possível determinar, de 

plano, sem incursionar nas justificativas das partes promovidas. Em 

conclusão, neste momento, não vejo elementos de convicção, 

suficientemente necessários, para a concessão da tutela antecipada, 

como pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo Citem-se. 

Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001399-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEIVA PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

lei nº 9.099/95. Opino. Trata-se de reclamação onde a autora visa à 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais e repetição em dobro, em razão da cobrança a maior nas parcelas 

do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC) firmado 

com banco reclamado em m 23 de outubro de 2015 e em 13 de maio de 

2019, alegando quitação dos mesmos. Em defesa, o reclamado em 

preliminar alegou incompetência absoluta do juizado para análise da 

presente ação, em razão da necessidade de perícia contábil técnica. 

Opino pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais em 

casos como o presente, que versam sobre a existência de vício na 

contratação e evidencias de ação revisional. Desse modo, a 

jurisprudência entende ser mais conveniente ao consumidor poder discutir 

com maior afinco a matéria na Justiça Comum. Via de consequência, 

reconheço a incompetência do Juizado Especial para a apreciação deste 

feito, em virtude da complexidade da matéria em apreço. Friso que a 

pretensão deduzida pela parte autora, sobretudo no que toca à 

interpretação das cláusulas contratuais, não é matéria singela, de sorte 

que a suposta abusividade apenas pode ser comprovada, de forma 

inequívoca, por meio de dilação probatória, especialmente, mediante prova 

pericial, bem como exige posterior liquidação. Desse modo, resta afastada 

a competência do Juizado Especial para a análise do feito, uma vez que a 

matéria não se coaduna com os pressupostos fundamentais que norteiam 

o JEC, quais sejam os da simplicidade, celeridade e da liquidez. Nesse 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL. DANOS MORAIS. Não obstante já ter adotado 

posição diversa, no sentido da improcedência da demanda, esta Turma 

optou por rever a posição nestes casos em que há alegação de vício na 

contratação, como segue: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. 

CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). 

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PRETENSÃO DE CONVERSÃODO 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO 

PESSOAL CONSIGNADO. POSTULAÇÃO DE CUNHO REVISIONAL. 

COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007447014, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 28/03/2018) De fato, a demanda proposta na 

esfera do Juizado Especial Cível guarda nítido caráter revisional e traz em 

seu bojo uma complexidade que afasta desta justiça especial a apreciação 

da demanda. É que, na eventual hipótese de procedência da demanda, 

haveria necessidade de apuração de valores, decorrente de revisão de 

encargos, fato que não se coaduna com os princípios que norteiam o 

Juizado. Assim, vai extinto o feito, de ofício. EXTINGUIRAM O FEITO. 

RECURSO Assinado eletronicamente por Christian Karam Da Conceicao 

Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 

0000522607525. Página 1/4 PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71007567464, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 16/05/2018) Ementa: 

CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE 

CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO 

CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM APLICAÇÃO DAS 

MESMAS TAXAS DESSA MODALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES DEBITADOS NO BENEFICIO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

NATUREZA REVISIONAL DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007300197, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018) Diante do exposto, OPINO pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, diante da complexidade 

da matéria, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/05. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003769-52.2019.811.0001 

Reclamante: LEONARDO FERNANDES BORGES Reclamado: BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc., 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Opino. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO 

DE VALORES C/C DANOS formulada LEONARDO FERNANDES BORGES 

em desfavor de BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das 

provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes 

dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao 

julgamento antecipado da lide. Inicialmente, consigno que em se tratando 

de consorciado desistente, o prazo de prescricional é de cinco anos, nos 

termos do art. 206, §5º, I, do CC, sendo que o termo inicial, da contagem 

do prazo após o encerramento do grupo, que, conforme documento 

apresentado pelo autor, encerrou-se em 16.06.2018. E, tendo o autor 

distribuída a ação em 20.08.2019, não há falar-se em prescrição. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5º, INCISO I, DO 

CÓDIGO CIVIL. A prescrição para a cobrança de dívida líquida constante 

em instrumento particular é quinquenal, conforme o teor do art. 205, §5º, 

inciso I, do CC. Logo, não decorrido lapso temporal superior a cinco anos 

entre o marco inicial – encerramento do grupo de consórcio – e a data de 

ajuizamento da presente ação, não há falar em prescrição. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.(Apelação 

Cível, Nº 70079979738, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019) Desse 

modo, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo reclamado. Ultrapassada 

a prejudicial de mérito arguida pelo reclamado, passo ao exame do mérito. 

Narra o autor de que adquiriu consórcio e, posteriormente exerceu o seu 

direito de arrependimento; contudo, embora tivesse solicitado o 

cancelamento e a restituição do valor pago, até a propositura da ação o 

reclamado manteve-se inerte, pleiteando ao final a restituição do valor 

pago, em dobro e a condenação do reclamado por danos morais. Pois 

bem. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: ?O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.? Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) A par dessas premissas, verifica-se ser o 

caso de parcial procedência da ação. No caso em apreço, o autor aderiu 

ao consórcio, Grupo 2004, Cota 125 do reclamado em 06.05.2009, 

exercendo posteriormente o direito de arrependimento em 13.07.2009. De 

acordo com o até a data do pedido de desistência havia pago o montante 

de R$ 1.086, 65(hum mil oitenta e seis reais e oitenta e sessenta e cinco 

centavos). Estabelece o Art. 30., da Lei 11.795, de 2008, que “O 

consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da 

importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado 

com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na 

data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da 

aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados 

enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o. “ O 

grupo ao qual o autor aderiu encerrou em 16.06.2018, sendo, portanto, 

devido a restituição do valor pago pelo autor, porém, com as deduções 

previstas no contrato. Como veio contrato aos autos, verifico que não são 

restituíveis e devem ser abatidos o valor da taxa de administração, multa 

contratual, Prêmio de Seguro de Vida, além de multa e juros de mora. 

Abatidos os valores previstos em contrato, verifico que o autor tem o 

direito a ter restituído os valores efetivamente pagos ao fundo comum do 

grupo de consórcio, correspondente a R$ 374,33 (trezentos e setenta e 

quatro reais e trinta e três centavos), o qual deverá ser restituído na forma 

simples, porquanto não houve pagamento de importância indevida e 

cobrança de má-fé pelo reclamado. O valor a ser corrigido restituído deve 

ser corrigido pelo IGP-M a contar do desembolso e os juros moratórios de 

1% ao mês a contar do primeiro dia após o sorteio da cota excluída, 

conforme art. 22 da aludida lei, ou ainda trinta dias após o encerramento 

do grupo. Quanto ao pedido de condenação do reclamado por danos 

morais, tenho por improcedente, uma vez que não demonstrou que o 

reclamado tenha o induzido ao erro ou ludibriado na contratação do 

consórcio. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM DANO MORAL E MATERIAL. CONSÓRCIO 

DE BEM IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL. Requerente que 

não logrou êxito em demonstrar que as requeridas o tenha induzido em 

erro ou ludibriado na contratação do consórcio. Inexistente prova cabal de 

que as rés tivessem prometido contemplação do consórcio no primeiro 

lance do requerente. Não configuração de dano moral a ser indenizado. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Litigância de má-fé não caracterizada, tendo em 

vista a ausência dos pressupostos do art. 80 do CPC. Condenação do 

requerente por litigância má-fé, excluída. Sentença reformada, em parte. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70079660437, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 

30-05-2019)” Posto isso, opino pela parcial procedência dos pedidos 

formulados na presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS formulada LEONARDO 

FERNANDES BORGES em desfavor de BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a 

restituição de R$ 374,33 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três 

centavos). O valor a ser restituído comportará correção monetária a partir 

do efetivo desembolso de cada parcela e juros de mora, no percentual de 

1% ao mês a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002377-43.2020.8.11.0001 

Reclamante: MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS Reclamado: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. Pretende 

a Reclamante a condenação do Reclamado para que este proceda à 

exibição de documentos empresa requerida faça a juntada nos autos da 

“(...)cópia do contrato firmado entre as partes, planilha e/ou demonstrativo 
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de débito com o início, valor, taxa de juros e o fim das parcelas cobrado 

(...) “ Tem-se, portanto, que a Reclamante pretende a exibição do referido 

documento. Contudo, o rito é incompatível com a Lei 9099/95 que rege os 

Juizados Especiais. Corroborando: “PROCESSUAL. CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. O rito do 

Juizado é incompatível com as medidas cautelares típicas e os 

procedimentos especiais previstos no CPC. Exegese do art. 3º, incs. I a IV, 

da Lei nº 9.099/95. Precedentes das Turmas Recursais. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71001357862, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria...)”; 

“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BRASIL TELECOM. 

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. 

TAXATIVIDADE DO ART. 3O DA LEI 9.099/95. Conforme o enunciado 30 

do Fórum Permanente de Coordenadores do Juizado Especial Cível do 

Brasil é taxativo o elenco das causas previstas no art. 3º da Lei 9.099/95, 

sendo, portanto, incompetente para apreciar Ação Cautelar. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71000952515, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/10/2006).” Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo RECONHECIMENTO da INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, e, em consequência, OPINO pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Revogo a liminar concedida- id. 

28293630. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014664-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANCER ADRIANO SILVA BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA OAB - MT21561/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1014664-72.2019.811.0001 

Reclamante: JANCER ADRIANO SILVA BRITO Reclamado: UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Passo a decidir o feito 

com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas entranhadas 

no processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. Deixo de acolher o pedido de extinção da 

ação por ausência do autor na audiência de conciliação realizada em 

11.12.2019, tendo em vista a realização de novo ato em 16.03.2020, com a 

presença de ambas as partes. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia o autor a condenação da 

reclamada na obrigação de fazer, consistente em realizar o tratamento 

ocular quimioterápico com antiangiogênico para a tratamento médico, já 

que foi diagnosticado om glaucoma primário de ângulo aberto, e ainda, a 

sua condenação por danos morais. A Reclamada, em defesa, assevera 

que o tratamento solicitado pelo médico que atende o reclamante não 

consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, ressaltando, 

inclusive que a Resolução Normativa 428/2017 da ANS estabelece quais 

são os serviços prestados, bem como institui o Rol de Cobertura que os 

planos de saúde devem obedecer, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Oportuno esclarecer que é 

indubitável a aplicação do Código do Consumidor ao presente caso. Com 

efeito, além do regramento específico atinente aos contratos de 

assistência à saúde, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos 

de consumidor e de prestador de ser-viços contidos nos arts. 2º e 3º do 

referido diploma legal. Em razão disso, o contrato deverá ser interpretado 

favoravelmente ao consumidor, por exegese do art. 47 do CDC. Cumpre 

mencionar, primeiramente que o reclamante possui contrato de plano de 

saúde com a Reclamada desde 10.06.2019, contrato nº 

056.4252.975396.02-4, sendo diagnosticado com glaucoma primário. 

Incontroverso nos autos que a Reclamada se negou a realizar tratamento 

ocular quimioterápico com antiangiogênico. Programa de 24 meses. Uma 

sessão por mês, sob a alegação de que a indicação do médico assistente 

está em desacordo com as Diretrizes de Utilização estabelecidos pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. A tese defensiva, por seu 

turno, é de que o procedimento não encontra previsão no Rol de 

procedimentos da ANS. No caso dos autos, embora não presente o pedido 

médico, não há como desconhecer a negativa do tratamento, pois tal 

solicitação fora negada pela reclamada, como pode ser observado no id. 

25604429. Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que o 

tratamento indicado pelo médico que cuida do reclamante não está 

previsto em contrato, contudo, em havendo solicitação médica pelo 

tratamento como o mais indicado para a recuperação das vistas do autor, 

considero abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento 

solicitado, ainda que pautada ausência de previsão contratual. Nesse 

diapasão, competirá ao médico a prescrição do tratamento que entenda 

apropriado ao quadro de seu paciente, não sendo nem mesmo necessário 

que conste do rol de procedimentos médicos da ANS. Desta feita, deve a 

reclamada realizar o tratamento quimioterápico com antigiongênico com 

programa de 24 meses, sendo uma sessão por mês, de acordo com a 

prescrição médica. Por outro lado, entendo que os transtornos relativos ao 

evento danoso não possuem intensidade lesiva a ponto de se cogitar um 

desequilíbrio a ensejar a configuração de dano moral, sendo que situação 

diversa não restou comprovada. Em verdade, os fatos denotam um 

incômodo decorrente de interpretação de aplicabilidade de cláusula 

contratual, o que não enseja reparação a título de danos morais – até 

porque não houve na situação analisada prejuízo ou risco à integridade 

física do autor em razão da negativa da negativa em fornecer o 

medicamente prescrito pelo médico. É assente na jurisprudência que o 

mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto 

abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os 

prejuízos materiais (danos emergentes e os lucros cessantes). A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. CLÁUSULA 

LIMITATIVA DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. (...) O descumprimento contratual, por si só, não 

dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que 

a negativa de cobertura não extrapolou os limites do mero dissabor. 

APELO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.” 

(Apelação Cível nº 70059701821, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relatora Desembargadora Isabel Dias Almeida, julgada em 

26/06/2014). Posto isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

formulado na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA formulada por JANCER ADRIANO SILVA BRITO em desfavor da 

empresa UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a fim de condenar a parte ré tão-somente em realizar o 

tratamento quimioterápico com antigiongênico com programa de 24 meses, 

sendo uma sessão por mês, de acordo com a prescrição médica. Torno 

por definitiva a liminar proferida no id. 25638718. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 

9.099/95. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021678-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON AREVALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (LITISCONSORTES)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021678-10.2019.8.11.0001 

Reclamante: JANDERSON AREVALO DE OLIVEIRA Reclamadas: 

EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO 

LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

Reclamadas em defesa, porquanto atuando como intermediadora de venda 

de produtos por meio de site eletrônico e facilitando a venda por meio de 

sistema proposto aos seus clientes, concluo ser partes legítimas para 

figurar no polo passivo. Ultrapassada a preliminar arguida em defesa, 

passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por JANDERSON AREVALO DE 

OLIVEIRA em desfavor de MERCADO LIVRE ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA E MERCADO PAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. Narra o autor 

que em 11 de janeiro de 2019 adquiriu um KIT DE 12 CONJUNTOS DE 

FUTEBOL (SHORT E BLUSA) + 1 CAMISA DRY FIT no valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais) por meio do site da Primeira Reclamada, cujo 

pagamento fora realizado por meio de cartão de crédito, que não foi 

entregue dentro do prazo estipulado. As Reclamadas, em defesa, 

alegaram ausência de ato ilícito, atribuindo a responsabilidade ao 

anunciante do produto, requerendo a improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe que: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Deste modo, Código de Defesa do Consumidor 

abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive 

do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Como é sabido a 

Reclamada Mercado Pago é uma plataforma que permite receber e fazer 

pagamentos online, que funciona como um intermediário entre o vendedor 

e comprador, tendo como objetivo principal dar segurança as transações 

comerciais realizadas pela internet, de modo que se produto adquirido não 

foi entregue e tal fato foi comunicado pelo comprador e mesmo assim o 

valor foi liberado ao vendedor inidôneo, devida é a restituição do valor 

pago pelo consumidor. Cabe acrescentar que é infundada a alegação das 

Reclamadas de que não poderiam restituir o valor desembolsado, porque a 

compra não havia cumprindo alguns dos requisitos necessários do seu 

programa de garantia, sem especificar quais requisitos não foram 

observados. A respeito da responsabilidade das Reclamadas sobre o 

ocorrido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados: 

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL E, FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS: 

PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, 

MEDIADORA NA COMPRA E VENDA DE PRODUTOS VIA INTERNET. 

VENDA DE PRODUTO DA AUTORA, NA MODALIDADE DE SEGURANÇA. 

CONFIRMAÇÃO DA COMPRA, VIA E-MAIL DA EMPRESA REQUERIDA. 

PRODUTO REMETIDO AO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO 

VALOR PACTUADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE POR TERCEIROS. 

FALTA DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA 

REQUERIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

NEGÓCIO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

187812320088070001 DF 0018781-23.2008.807.0001, Relator: José 

Guilherme de Souza, Julgamento: 08/09/2009, Segunda Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação: 21/10/2009, 

DJ-e Pág. 221)” “APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE RESTITUIÇAO DE 

QUANTIA PAGA COMINADA COM REPARAÇAO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - 

COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - AUSÊNCIA DE ENTREGA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS - APELO IMPROVIDO. (TJ-MS - AC: 12149 MS 

2012.012149-7, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Julgamento: 

22/05/2012, 3ª Câmara Cível, Publicação: 28/05/2012)” No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO 

DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. 

FRAUDE.FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas 

as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura 

violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços responde 

objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de 

negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, 

pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência 

não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido 

de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo 

sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é 

suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da 

responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob 

pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial 

explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou 

atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de 

Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ ? REsp 1107024/DF, 

Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 01/12/2011, Quarta 

Turma). Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em 

que o consumidor não recebeu o produto adquirido e nem conseguiu 

solucionar o problema administrativamente, fatos que causam frustração e 

aborrecimentos o suficiente para dar ensejo a uma indenização desta 

natureza. Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório a ser 

arbitrado deve ser em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até 

porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com 

consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o 

exposto, opino pela parcial procedência da ação, com fulcro no art.487, I, 

do CPC, para condenar, solidariamente, as empresas Reclamadas a 

pagarem a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de 

indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela 

variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, bem como a restituírem a quantia de 

R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), desembolsada para aquisição do 

produto não entregue, acrescida de correção monetária (INPC) do 

respectivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. À apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para fins de homologação judicial, 

de acordo com o art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008548-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDES ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008548-16.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: ADEMILDES ALVES PEREIRA TESTEMUNHA: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso 
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relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. A parte reclamante 

pugnou pela desistência da ação, conforme petição constante do id.: 

29731756. Assim, entendo que deve ser aplicado o Enunciado nº 90, do 

FONAJE: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante disso, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já 

proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, nos 

termos do Enunciado/MT n.º 12. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002825-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

NA ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002825-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA 

FÁTIMA DA SILVA contra sentença lançada no ID. 26426984, alegando, 

em síntese, que houve omissão em tal comando judicial. O embargante 

requer o ajustamento da decisão terminativa aos fatos e pedidos dos 

autos, objetivando a aplicação da multa fixa arbitrada na providência 

liminar (ID. 22640641). Vale ressaltar que, os embargos de declaração 

representam o instrumento processual para afastar eventuais omissões, 

obscuridades, contradições ou erro material, que possam eclodir de 

decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a 

parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que 

se coadune com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja 

obter. Dessa forma, compulsando os autos, assiste razão o embargante 

em suas alegações, no que tange o vício alegado. Diante do exposto, 

conheço dos embargos declaratórios porque próprios e tempestivos e, no 

mérito, dou-lhes provimento somente para sanar a omissão, acrescento no 

dispositivo a seguinte redação: “(...) 4. Da análise dos autos e, diante dos 

documentos apresentados pela parte reclamada em sede de contestação 

(ID. 24721713), verifica-se que o cumprimento da providência liminar 

concedida no ID. 22640641 se deu no dia 19.8.019, confirmado, assim, o 

descumprimento da determinação. Cabível, pois, a aplicação de multa 

pelos danos causados à parte autora, conforme impugnado (ID. 

24830313), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como já arbitrado, 

podendo ser majorada em caso de nova infração. Com essas 

considerações, INTIME-SE a empresa promovida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a multa acima arbitrada, sob pena de incidir nova 

multa legal sobre o débito, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil. (...)” No mais, permanece in totum a r. decisão prolatada, 

em todos os seus termos. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016873-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAZARO DE 

ALMEIDA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022050-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRIS MOCATO VENGRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022050-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA IRIS MOCATO VENGRUS REQUERIDO: JORGE 

CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA Visto. Alvará 

expedido nos termos da decisão de mov. 28901457. Após, conclusos 

para sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022050-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA IRIS MOCATO VENGRUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022050-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SONIA IRIS MOCATO VENGRUS REQUERIDO: JORGE 

CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA Visto. Alvará 

expedido nos termos da decisão de mov. 28901457. Após, conclusos 

para sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016875-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016875-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

CLEY GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 04/06/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020896-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA SANTINI OAB - MT26276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020896-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORAH DA CRUZ NASCIMENTO REQUERIDO: DYEL 

CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME Visto. Defiro o pedido de 

citação por Oficial de Justiça, ficando desde já autorizadas, para o 

cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. 

Designe nova data para audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007963-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DALMY FERREIRA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007963-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIENE DALMY FERREIRA MESQUITA REQUERIDO: PRIMOS 

AUTOMOVEIS EIRELI - ME Visto. Intime-se a parte Devedora para depositar 

o valor da condenação, ou apresentar bens à penhora, sem a incidência 

da multa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser requisitado o 

bloqueio incluindo a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, 

§1º, do CPC c.c. Enunciado 97/FONAJE. Registre-se que, o não 

pagamento e a ausência de justificativa no prazo assinalado, poderá 

ocasionar a incidência da multa prevista no artigo art. 774, do CPC. 

Vencido o prazo e não havendo pagamento voluntário, intime-se o Credor 

a apresentar cálculo atualizado da sentença, com as multas referidas, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Apresentado o 

cálculo, conclusos, na pasta de penhora de ativos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008202-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TARSYANO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008202-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TARSYANO OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: CIELO S.A. 

Visto. Defiro o pedido de citação no novo endereço indicado na petição de 

mov. 28478430, ficando desde já autorizadas, para o cumprimento da 

diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. Promova a 

Secretaria, a designação de nova data para realização da audiência de 

conciliação. Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011514-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/02/2020 Hora: 11:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020071-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO REVELLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020071-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANILDO REVELLES PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Visto. Justificada a ausência à audiência de conciliação. Redesigne a 

Secretaria nova data, com intimação das partes. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003345-10.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL EXECUTADO: INCORP 

AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Visto. 

Considerando que o AR (mov. 23356452) retornou com a informação 

"endereço insuficiente - Apartamento" e não com a informação 

"mudou-se", determino que a intimação de mov. 22772433, seja efetivada 

por Oficial de Justiça. Sendo negativa, intime-se a parte Exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o contrato social com os dados 

dos constituintes da empresa demandada para posterior análise do pedido 

formulado na movimentação 28594121, sob pena de arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007617-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MENES (REQUERIDO)

SIRLEI AVELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007617-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA DE MENES, SIRLEI AVELINA DE OLIVEIRA Visto. 

Defiro o pedido de mov. 28717708, expeça-se carta precatória para 

citação da parte Reclamada. Designe nova data para audiência de 

conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BAUDSON FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000766-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANILO BAUDSON FELIX REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Visto. A Parte Reclamante pugnou pela redesignação da 

data da audiência de conciliação (mov. 28735749), contudo, compareceu 

ao ato, conforme termo de audiência em anexo. Deste modo, voltem os 

autos conclusos para sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016873-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016873-77.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAZARO DE ALMEIDA FERREIRA REQUERIDO: TODOS 

EMPRENDIMENTOS LTDA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de 

endereço em seu nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de seu 

indeferimento (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016781-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015887-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016887-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016887-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

BENEVIDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016893-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016893-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DIAS 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016895-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1016895-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: JOSE CARLOS DE SOUZA FINALIDADE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 686 de 921



EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILRIANE SOUZA NOBRE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016899-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DILRIANE SOUZA 

NOBRE PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL DE PINHO 

FONSECA POLO PASSIVO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016902-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOLLY SERVICOS DE CREDITOS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016902-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: LOLLY 

SERVICOS DE CREDITOS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016895-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016895-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REU: JOSE CARLOS DE 

SOUZA Visto. O pedido inicial indica a insatisfação da parte Reclamante 

com a cobrança de um débito realizado pela parte Reclamada, contudo, 

não há no pedido as informações do banco do qual requer a citação, bem 

como, extrato de negativação pelo débito, em tese, indevido. Deste modo, 

diante da impossibilidade de apreciação do pedido por ausência de 

informações e documentos, determino que emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para que: a) informe os dados 

necessários da 2º Reclamada (Santander), conforme art. 319, II do CPC, 

sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). b) apresentando 

comprovante de balcão do SPC/SERASA e SCPC (dois órgãos diferentes 

de negativação de crédito), atualizados, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016914-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016914-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA ROSA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010649-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA DA ROSA ANDRADE REQUERIDO: TIM S/A Visto. 

Faculto à parte Reclamada a demonstrar o cumprimento da antecipação, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de majoração da multa 

arbitrada. Havendo manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. 

Vencido o prazo e não havendo manifestação da parte Reclamada, 

certifique-se nos autos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA ROSA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA OAB - MT19837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010649-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA DA ROSA ANDRADE REQUERIDO: TIM S/A Visto. 

Faculto à parte Reclamada a demonstrar o cumprimento da antecipação, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de majoração da multa 

arbitrada. Havendo manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. 

Vencido o prazo e não havendo manifestação da parte Reclamada, 

certifique-se nos autos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016902-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOLLY SERVICOS DE CREDITOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016902-30.2020.8.11.0001 

REPRESENTANTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP 

REQUERIDO: LOLLY SERVICOS DE CREDITOS EIRELI Visto. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, 

ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004638-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 31033977, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016921-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016921-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO CETELEM 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014633-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31101772, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016081-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016081-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARCIA SOARES MODESTO REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO 

E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Visto. Alvará expedido. Após, 

aguarde-se a instrução processual. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017865-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACIEL GAMA LOPES (REQUERENTE)

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 31118444, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011514-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

06/02/2020 Hora: 11:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011514-83.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O EXEQUENTE DO DESPACHO LANÇADO NO ID:31490488.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009741-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 29164754, 29164753 e 

29164752, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016938-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016938-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:B. F. 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA POLO PASSIVO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005433-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANILCE DE MOURA PAESANO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006191-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO FREITAS QUEIROZ DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT24693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006191-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TULIO FREITAS QUEIROZ DANTAS REU: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Visto. Justificada a ausência à audiência de conciliação. 

Redesigne a Secretaria nova data, com intimação das partes. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012237-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAL DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008522-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAFAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008043-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 
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Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIS CARLOS DE A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000827-13.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSEMIR ALVES DA SILVA REQUERIDO: JONIS CARLOS 

DE A. Visto. Defiro o pedido de citação por Oficial de Justiça, no endereço 

indicado na petição Inicial, ficando desde já autorizadas, para o 

cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC. 

Promova a Secretaria, a designação de nova data para realização da 

audiência de conciliação. Intimem-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010987-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUNEZIFER AGDA BAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018683-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLC ASSESSORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018683-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BLC ASSESSORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Visto. Justificada a ausência à 

audiência de conciliação. Redesigne a Secretaria nova data, com 

intimação das partes. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004709-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CURVO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010283-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG SDI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAMIE YAMAMOTO OAB - 937.516.131-53 (REPRESENTANTE)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 
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PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 17:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006896-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 17:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004765-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 17:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004809-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BARBOZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 17:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010328-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MALCON MARQUES OAB - BA24805 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº: 26623643, ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018316-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Valor vinculado. Intimação do Reclamante, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se sobre a guia de pagamento efetuado, bem como, indicar 

CPF e dados bancários, para expedição de alvará.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019796-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L & S COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019796-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: L & S COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Visto. A audiência conciliatória foi 

designada para o dia 06.02.2020. A empresa Reclamada não compareceu, 

contudo, manifestou (mov. 29054533), justificando a ausência, ao 

argumento de que foi citada após a realização do ato. No movimento 

29365970, petição da Reclamante defendendo a validade da citação e 

pugnando pela decretação da revelia. No evento 29321437, consta a 

devolução do respectivo “A.R.”, recebido em 04.02.2020, em horário não 

especificado, portanto, 2 (dois) dias antes da data marcada para a sessão 

de conciliação. DECIDO. A lei 9.099/95, não disciplina decurso de prazo 

mínimo entre a citação e a sessão de conciliação. Deste modo, ainda que 

não seja pacífica a jurisprudência, a interpretação mais adequada à 

realidade fática, é que o prazo seja de 10 (dez) dias. Dessa forma, 

designe-se nova data para conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022054-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAIS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022054-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA LAIS DA SILVA MARQUES REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Visto. A parte 

Reclamante pugnou pelo aditamento da inicial (mov. 28518711). Nesse 

sentido: “ENUNCIADO 157 – Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá 

aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou 

até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.” 

Desse modo, recebo a emenda à inicial, tendo em vista que foi realizada 

antes da citação da parte Reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., bem como, houve indicação das partes na 

Petição Inicial, demonstrando equívoco quanto ao cadastro das mesmas 

no Sistema PJE e determino: a) citação das empresas Reclamadas ÁGUIA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

ME no endereço indicado na petição de mov. 28518711, para responder à 

reclamação com as cópias necessárias; b) Designação de data para 

audiência de conciliação que deverá ocorrer entre a parte Reclamante e 

as referidas partes Reclamadas. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000496-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: STEFANI SOUZA BARROS DE OLIVEIRA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP Visto. A Parte Reclamante pugnou pela citação por Oficial de Justiça 

da parte Reclamada AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA em virtude do 

AR ter retornado com a informação de “recusado” (mov. 28706980). 

Ocorre que após esse pedido, as partes Reclamadas compareceram à 

referida audiência (mov. 29456813) e apresentaram contestação (mov. 

29393886), onde não reclama defeito de citação. Assim, com relação ao 

ato citatório, decido pela convalidação dos atos praticados em relação a 

Reclamada AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ante o 

comparecimento aos autos, nos termos do art. 18, §3º da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 19, caput, do CDC. Intimem-se as partes e voltem os autos 

conclusos para sentença. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014805-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA RODRIGUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014805-91.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DANUBIA RODRIGUES DE ARAUJO EXECUTADO: OI S.A 

Visto. O art. 49, da lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, 

discrimina que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Em 

simples análise deste artigo, verifica-se que os créditos que são remetidos 

ao juízo da Recuperação Judicial são somente aqueles já existentes no 

momento da distribuição da ação, ou seja, todos os créditos existentes até 

a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial, de modo 

que, por conseguinte, os credores cujos créditos se constituírem depois 

de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão excluídos dos efeitos deste. No caso concreto, o evento danoso 

ocorreu após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), ou seja, o 

crédito aqui discutido, não está incluído dentre os créditos sujeitos à 

recuperação judicial. Isto posto, considerando as orientações na 

“RECURPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA OI S/A” 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/), oficie-se ao Juízo da 

Recuperação (7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de 

Janeiro - nº 00203711-65.2016.8.19.0001), para pagamento do valor aqui 

em execução. Aguarde-se o prazo de 60 (sessenta dias), e vencido este, 

manifeste a parte Credora no prazo de 5 (cinco) dias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ADAN LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004679-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONATAN ADAN LOPES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A 

Visto. O art. 49, da lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, 

discrimina que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Em 

simples análise deste artigo, verifica-se que os créditos que são remetidos 

ao juízo da Recuperação Judicial são somente aqueles já existentes no 

momento da distribuição da ação, ou seja, todos os créditos existentes até 

a data em que protocolizado o pedido de recuperação judicial, de modo 

que, por conseguinte, os credores cujos créditos se constituírem depois 

de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão excluídos dos efeitos deste. No caso concreto, o evento danoso 

ocorreu após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), ou seja, o 

crédito aqui discutido, não está incluído dentre os créditos sujeitos à 

recuperação judicial. Isto posto, considerando as orientações na 

“RECURPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA OI S/A” 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/), oficie-se ao Juízo da 

Recuperação (7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de 

Janeiro - nº 00203711-65.2016.8.19.0001), para pagamento do valor aqui 

em execução. Aguarde-se o prazo de 60 (sessenta dias), e vencido este, 

manifeste a parte Credora no prazo de 5 (cinco) dias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)
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RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003585-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA REQUERIDO: RL 

CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, O S INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA - ME, JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA Visto. Pedido de citação 

do representante legal da 2ª empresa Reclamada OS INSTITUTO 

ODONTOLOGICO LTDA-ME no mov. 30013348. Decido. Verifico que o 

presente pedido não se trata de desconsideração da personalidade 

jurídica, e sendo negativa a citação da Empresa Reclamada “OS 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA-ME” no endereço de sua sede, 

conforme mandado de mov. 29315017, é possível que a citação ocorra na 

pessoa de seu representante legal (conforme determina o respectivo 

estatuto), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, no endereço apresentado 

pela parte (mov. 30013348). Contudo tal modalidade de citação não 

equivale à citação da pessoa física do sócio, na qualidade de 

corresponsável, não caracterizando o redirecionamento do feito em 

desfavor deste. Trata-se, pois, de citação apenas da pessoa jurídica. 

Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

CONTRA PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA DA EMPRESA - SÓCIO CITADO 

COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - ALEGAÇÃO DE DANO 

MORAL POR INCLUSÃO INDEVIDA NO POLO PASSIVO - INOCORRÊNCIA - 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO - RECURSO DESPROVIDO. A 

PESSOA JURÍDICA é representada por quem indicado em seus estatutos e 

a CITAÇÃO far-se-á nessa PESSOA, o que não equivale à INCLUSÃO no 

POLO PASSIVO da demanda. A responsabilização por dano moral 

pressupõe a existência de ato ilícito.” (TJMT – 4ª CDP - N.U: 

0084611-88.2009.8.11.0000 - Rel. Des. Juracy Persiani - j. 31/03/2010 - DJ 

15/04/2010). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 242 do CPC, DEFIRO a 

citação da parte Empresa Reclamada OS INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA-ME na pessoa de seu representante legal, ARITUSA LEITE 

NOBREGA RIBEIRO, no endereço de mov. 30013348, sem, contudo, incluir 

a pessoa física no polo passivo da presente reclamação, bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação, com as cópias necessárias. 

Após, aguarde-se a concretização da citação e da audiência de 

conciliação a ser designada em relação à Reclamada OS INSTITUTO 

ODONTOLOGICO LTDA-ME. Expeça-se o necessário. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005170-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAQUEL DA SILVA REU: AZUL LINHAS AEREAS Visto. A 

audiência conciliatória foi designada para o dia 17.02.2020. Nenhuma das 

partes compareceram, contudo, apresentaram manifestação (mov. 

29256879 e 29421604) justificando a ausência, a Reclamante alegou 

motivo de viagem à trabalho e a parte Reclamada de que não foi citada em 

tempo hábil para comparecimento. No evento 29307773, consta a 

devolução do respectivo “Mandado de Citação” recebido em 14.02.2020, 

em horário não especificado, portanto, 3 (três) dias antes da data 

marcada para a sessão de conciliação. DECIDO. A lei 9.099/95, não 

disciplina decurso de prazo mínimo entre a citação e a sessão de 

conciliação. Deste modo, ainda que não seja pacífica a jurisprudência, a 

interpretação mais adequada à realidade fática, é que o prazo seja de 10 

(dez) dias, portanto, acolho o pedido em relação à parte Reclamada. 

Quanto à parte Reclamante, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, para que 

comprove a impossibilidade de comparecimento à audiência conciliatória. 

Vencido o prazo e havendo justificativa, voltem conclusos na pasta de 

urgência e, do contrário, na pasta de contumácia. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022222-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022222-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA DE ARRUDA ORMOND REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Visto. A audiência conciliatória foi 

designada para o dia 17.02.2020. Nenhuma das partes compareceram, 

contudo, apresentaram manifestação (mov. 29256879 e 29421604) 

justificando a ausência, a Reclamante alegou motivo de viagem à trabalho 

e a parte Reclamada de que não foi citada em tempo hábil para 

comparecimento. No evento 29307773, consta a devolução do respectivo 

“Mandado de Citação” recebido em 14.02.2020, em horário não 

especificado, portanto, 3 (três) dias antes da data marcada para a sessão 

de conciliação. DECIDO. A lei 9.099/95, não disciplina decurso de prazo 

mínimo entre a citação e a sessão de conciliação. Deste modo, ainda que 

não seja pacífica a jurisprudência, a interpretação mais adequada à 

realidade fática, é que o prazo seja de 10 (dez) dias, portanto, acolho o 

pedido em relação à parte Reclamada. Quanto à parte Reclamante, defiro o 

prazo de 5 (cinco) dias, para que comprove a impossibilidade de 

comparecimento à audiência conciliatória. Vencido o prazo e havendo 

justificativa, voltem conclusos na pasta de urgência e, do contrário, na 

pasta de contumácia. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016899-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DILRIANE SOUZA NOBRE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO FONSECA OAB - MT28014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016899-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DILRIANE SOUZA NOBRE PINTO REQUERIDO: POLIMPORT - 

COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Visto. Reclamação endereçada a Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. 

Posto isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do 

CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, determino a 

imediata remessa do feito ao Cartório Distribuidor da Capital para 

regularização na distribuição, com urgência. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016914-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016914-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que não é possível afirma em análise sumária se a parte efetuou ou 

não a contratação do empréstimo, uma vez que há outros contratos 

formalizados junto a Reclamada, conforme extrato de id. 31508666. 

Ademais, inicialmente não se identifica eventual fraude na contratação, 

circunstância em que se deve aguardar o contraditório. É certo que se 

julgado procedente o pedido, caberá a restituição de parcelas, em tese, 

cobradas de forma indevida. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016921-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016921-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que não é possível afirma em análise sumária se a parte efetuou ou 

não a contratação do empréstimo, uma vez que há outros contratos 

formalizados junto a Reclamada, conforme extrato de id. 31509736. 

Ademais, inicialmente não se identifica eventual fraude na contratação, 

circunstância em que se deve aguardar o contraditório. É certo que se 

julgado procedente o pedido, caberá a restituição de parcelas, em tese, 

cobradas de forma indevida. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006430-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO IORIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006430-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO IORIS REQUERIDO: HOSPITAL JARDIM 

CUIABA LTDA - ME Visto. A parte Reclamante pugna pelo aditamento da 

inicial (mov. 29246963). Nesse sentido: “ENUNCIADO 157 – Nos Juizados 

Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da 

audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado 

ao réu o respectivo direito de defesa.” Desse modo, recebo a emenda à 

inicial. Defiro ainda, o pedido de citação por Oficial de Justiça, no endereço 

indicado na petição de mov. 30393089, ficando desde já autorizadas, para 

o cumprimento da diligência, as prerrogativas do art. 212, §2º, do CPC, 

com as cópias necessárias, incluindo esta decisão e o petição de 

aditamento. Promova a Secretaria, a alteração do valor dado a causa no 

sistema PJE, conforme apontado na petição de mov. 29246963, bem como, 

a designação de nova data para realização da audiência de conciliação. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005170-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005170-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAQUEL DA SILVA REU: AZUL LINHAS AEREAS Visto. I - 

CHAMO O FEITO À ORDEM para declarar nula a decisão de mov. 

31491300, visto que, refere-se a outro processo e equivocadamente foi 

lançada neste feito. II - Indefiro, por consequência, o pedido de intimação 

da parte Reclamada formulado pela parte Reclamante, uma vez que as 

partes podem transigir e noticiar aos autos para eventual homologação. III- 

Dessa forma, no impulso processual, promova a Secretaria, a designação 

de nova data para realização da audiência de conciliação. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011021-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011021-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

HYGOR DE OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - Ilegitmidade passiva. A parte Reclamada alegou ser 

parte ilegítima a figurar no polo passivo da reclamação, a preliminar 

merece acolhimento, pois foi o Banco IBI S/A – Banco Múltiplo o autor da 

inscrição, é o que se extrai do extrato de inscrição. A Reclamada possui 

possui CNPJ distinto da parte Requerida, portanto é evidente a ilegitimidade 

passiva. Outrossim, a Reclamante não refutou a preliminar arguida. Por 

fim, reconhecida a ilegitimidade de parte passiva, resta ausente o 

pressuposto processual (art. 17 do CPC), sugerindo a extinção da 

reclamação. Nesse sentido: “Ementa: recurso inominado. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO 

COM TERCEIRO, PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DO TERCEIRO, FIRMATÁRIO DO 

AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS – 1ª T - RI 

nº 0027869-78.2019.8.21.9000 – rel. juiz JOSÉ RICARDO DE BEM 

SANHUDO – j. 25/06/2019). Isto posto, com fundamento no art. 485, VI, do 

CPC, reconheço a ilegitimidade passiva da parte Banco Losango S/A, 
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portadora do CNPJ/MF nº 33.254.319/0001-00, e JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem apreciação do mérito. Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018158-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018158-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSELI ALCANTARA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, na inicial, 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao Serasa por 

uma dívida no valor de R$ R$ 116,23 (cento e dezesseis reais e vinte e 

três centavos), afirmou desconhecer o débito e sustentou não ter 

consumido os serviços da parte Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Em relação ao reconhecimento de litigância de má-fé não há razão 

para seu deferimento, posto que não há provas para validar que a parte 

autora teria alterado a verdade dos fatos, dessa maneira não houve 

ofensa ao art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial 

para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 116,23 ( cento e 

dezesseis reais e vinte e três centavos); b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

conceder o benefício da justiça gratuita, extinguindo feito, com julgamento 

de mérito. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015104-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERBERT JUVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015104-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERBERT JUVINO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, na inicial, 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao Serasa por 

uma dívida no valor de R$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito 

centavos), afirmou desconhecer o débito, alegou ainda não ter firmado 

contrato com a parte Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar - Ausência de extrato original do órgão 

negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por esforço próprio, 

poderia ter consultado livremente a regularidade ou não do extrato 

apresentado com a inicial. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. De outro lado, insta consignar 

que a parte Reclamante possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) 

aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a Súmula 385/STJ, 

não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
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DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão 

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. Ademais, insta salientar que a existência de discussão judicial a 

respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que 

somente ocorre com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, 

determinando-se a exclusão por definitivo. No mesmo trilhar: “… Em que 

pese ter o recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, que 

algumas inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas -, 

nota-se que sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas 

judicialmente, pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em 

tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. Em relação ao pedido de 

condenação por litigância de má-fé, não há por parte do autor qualquer 

afronta ao art. 80, do CPC, já que não foi evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, dessa forma não merece amparo as pretensões da ré. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de 90,68 (noventa reais e sessenta e oito 

centavos); b) conceder o benefício da justiça gratuita, em eventual 

recurso; c) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo 

feito, com julgamento de mérito. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006550-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLELIO CHIESA OAB - MS5660 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006550-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IZABEL EMILIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CAMPO GRANDE MS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante, em síntese, que mantém contrato de plano de saúde 

com a Reclamada; afirma ter sido diagnosticada com neoplasia maligna no 

pulmao; acrescenta que afim de saber o grau do nódulo e tamanho do 

tumor, foi solicitado pelo seu médico responsável a realização do exame 

de PET CT (PET ONCOLOGICO, porém a Reclamada através do protocolo 

n. 31285120190424000677 indeferiu seu pedido para custear o tratamento 

que lhe foi proposto, sob a justificativa de o tratamento não consta no ROL 

DE COBERTURA OBRIGATÓRIA; - que custeou o exame conforme nota 

juntada no id. 23518608. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar Da Necessidade de Perícia Rejeito a preliminar 

de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade 

de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Do Mérito Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Em que pese às alegações sustentadas pela reclamada, a parte ré 

não traz elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

ausência de sua responsabilidade pela negativa de atendimento. Ora, 

diante do quadro clínico apresentado ante a necessidade de cirurgia, o 

exame se tornou essencial para delimitação do tamanho do nódulo, pois 

trata-se de direito à saúde, o qual representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida, razão pela qual a condenação por danos 

morais é a medida que se impõe, uma vez que houve negativa de 

atendimento pela Reclamada. Os planos de saúde podem estabelecer 

quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento 

a ser prescrito ao paciente. A busca pela cura da enfermidade do 

segurado, através de métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, 

deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, inclusive ao frágil 

argumento de que o procedimento a ser realizado pela autora não está 

incluído no rol da ANS. Nesse sentido: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE 

– NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO ( PET DEDICADO 

ONCOLÓGICO ) – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS PARA O 

DIAGNÓSTICO DA BENEFICIÁRIA (NEOPLASIA MALÍGNA DO PÂNCREAS) 

– ABUSIVIDADE – ROL NÃO TAXATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA DA 

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. A lista da ANS não é taxativa e a falta de previsão deste ou 

daquele tratamento/procedimento não pode restringir o acesso do 

consumidor quando comprovadamente indispensável à manutenção e 

higidez de sua saúde, não sendo razoável a negativa em razão de o 

diagnóstico da beneficiária (neoplasia maligna do pâncreas) não 

corresponder aquele para o qual é previsto o procedimento solicitado, 

tendo em vista a manifesta gravidade da moléstia, mormente na hipótese 

em que o médico responsável afirma que os outros exames não foram 

capazes de detectar a doença. A seguradora de saúde pode limitar, 
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mediante contrato, as doenças que irá cobrir, mas não os 

tratamentos/procedimentos a serem realizados relativamente àquelas 

enfermidades cobertas, sob pena de abusividade. A recusa injustificada 

da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$10.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(TJ/MT N.U 

1020297-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 

09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019). Grifei. Quanto aos danos 

materiais, merece restituição a parte autora quanto ao valor dispendido em 

razão da negativa de cobertura, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), conforme nota fiscal anexada aos autos. No caso 

concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e 

correção monetária (INPC) contados a partir do evento danoso 

(25/05/2019) ; e b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e 

correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015259-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RENATO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015259-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO RENATO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, na inicial, 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao Serasa por 

uma dívida no valor de R$ 142,65 (cento e quarenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), afirmou desconhecer o débito que lhe foi 

imputado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar Em preliminar, alegou a parte ré a suposta violação do 

artigo 320 do CPC, nesse passo, oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis á vitória do autor, e, no caso, a parte autora 

apresentou todos os documentos pertinentes para o deslinde da causa, 

portanto rejeito a preliminar em epígrafe. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foram juntados aos autos faturas 

telefônicas, históricos de chamadas e telas sistêmicas legíveis com 

registros de pagamentos. (Id. Num. 27726879 - Pág. 25 e seguintes). 

Destaca-se que terceiros de má-fé não se importariam em manter a 

adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que retira 

totalmente a verossimilhança da negativa de contratação. Nota-se, ainda, 

que na petição inicial a parte autora não negou a existência da relação 

jurídica, apenas afirmou que desconhecia o débito, todavia na impugnação 

alterou a versão lançada na inicial e negou a relação jurídica com a ré. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial. Sendo assim, 

apresentado e justificado a origem do débito competia a parta autora 

apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as 

cobranças são indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no 

campo das meras alegações. Não obstante, o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Em conclusão, a parte Reclamada 

demonstrou documentalmente a existência da contratação do serviço, bem 

como, da dívida impugnada na inicial, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Por fim, 

ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao 

órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017726-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017726-23.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, 

na inicial, que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

Serasa por uma dívida no valor de R$ 158,95 (cento e cinquenta e oito 

reais e noventa e cinco centavos), afirmou desconhecer o débito, nos 

pedidos requereu a declaração da inexistência da relação jurídica e do 

débito. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar - Incompetência territorial. Quanto a alegação de 

incompetência deste Juizado, este argumento não se sustenta, já que a 

parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 9.099/95, poderá 

propor a demanda no local onde a ré exerça suas atividades profissionais 

ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório, além do que a parte ré em sua defesa indica endereço do 

município de Cuiabá-MT, como sendo da parte autora, portanto, tem-se por 

rejeitada a preliminar de incompetência territorial. - Ausência de extrato 

original do órgão negativador. Inexiste prejuízo à parte Reclamada que, por 

esforço próprio, poderia ter consultado livremente a regularidade ou não 

do extrato apresentado com a inicial. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 
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suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 158,95 (cento e cinquenta 

e oito reais e noventa e cinco centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) conceder 

o benefício da justiça gratuita, extinguindo feito, com julgamento de mérito. 

De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008733-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008733-88.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOEL CORREA FERRAZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

CUIABA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que ficou surpresa com uma negativação em seu nome 

inserida no serviço de proteção ao crédito, afirmou que em momento algum 

foi notificada ou informada acerca da restrição em seu nome, sustentou 

que possui relação jurídica com a primeira Reclamada, mas a fatura que 

deu origem a inscrição não chegou ao seu endereço. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. — 

Ausência de extrato original do órgão negativador. Inexiste qualquer 

irregularidade com o extrato apresentado no id. Num. 24153132 - Pág. 2, 

pois o documento contestado é documento extraído do balcão do SPC, 

sendo assim rejeito a preliminar arguida. — Ilegitimidade passiva A Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Cuiabá é parte legítima para responder às 

demandas que envolvam ausência de notificação prévia, sendo 

responsável pela manutenção e administração de seu banco de dados, 

mesmo quando disponibiliza registro efetuado por outra empresa 

associada. Acerca do tema: "A jurisprudência do e. STJ e desta Câmara 

consolidou-se no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da CDL, 

uma vez que, ao utilizar banco de dados nacional, beneficia-se dos 

cadastros realizados por outras entidades, respondendo, assim, por 

eventual ausência de notificação prévia. (…) (TJ-RS - AC: 70080817554 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019).”. A 

segunda Reclamada possui, portanto, legitimidade passiva, uma vez tal 

empresa possibilita, por meio de seus serviços, a consulta e a divulgação 

das restrições efetuadas em localidades diversas. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

controvérsia consiste em averiguar se houve notificação da restrição 

lançada no nome da parte autora, na medida em que a existência do débito 

não é fato controvertido nos autos. Insta salientar que o Enunciado da 

Súmula 359-STJ, assevera que: "Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. Sendo assim, eventual responsabilidade não pode ser 

imputada a concessionária ré, já que a comunicação prévia ao 

consumidor, na forma do § 2º do art. 43 do CDC, compete à entidade que 

mantém o cadastro, e não ao credor, que informa apenas a existência da 

dívida. Pois, nesses casos, inexiste solidariedade entre o credor e o 

arquivista, tendo em vista que os requeridos respondem pelos seus atos 

distintamente. Portanto, a primeira Reclamada não cometeu ato ilícito ao 

inserir o nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito, já que 

o débito era devido, ademais ainda que não tenha chegado a fatura na 

residência da parte autora tal fato não lhe desimcube de cumprir com suas 

obrigações perante da prestadora do serviço. É dever do consumidor, 

ficar atento às datas de vencimentos de suas contas a pagar, evitando a 

inadimplência, logo, agiu a primeira Reclamada no exercício regular de um 

direito. Em relação à existência de notificação, analisando a documentação 

carreada aos autos, vislumbra-se que ficou comprovado que houve a 

devida notificação à parte autora, anteriormente à inserção da 

negativação. Visto que foram juntados aos autos comunicado expedido 

pelo Serasa Experian, carta, relação de correspondências enviadas e 

listas de postagens. (Id. Num. 28463926 - Pág. 1 e seguintes), documentos 

os quais não foram impugnados. Denota-se que a correspondência 

enviada pela reclamada a parte autora foi encaminhada no dia 26/08/2019 

e a restrição foi disponibilizada dia 09/12/2019. Ressalta-se, ademais, que 

não é preciso haver a apresentação do Aviso de recebimento, haja vista o 

disposto no Enunciado da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros.”. Assim, considerando-se a comprovação do 

regular envio da notificação, não há que se falar em indenização por 

danos morais, pois não houve afronta ao art. 43, §2º do CDC. 
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Concernente à litigância de má-fé não estão presentes nos autos atos 

capazes de impor à sanção ao autor, em que pese ter sido vencido, a 

situação apresentada não é suficiente para condená-la por litigância de 

má-fé, vez que não houve afronta aos comandos do art. 80 do CPC. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017962-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017962-72.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRO DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante, na inicial, que foi surpreendida com a negativação de 

seu nome junto ao Serasa por uma dívida no valor de R$ 99,99 (noventa e 

nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 20/05/2016, 

afirmou que quitou o débito em 29/11/2018, todavia a restrição 

permaneceu em seu nome. A Reclamada se opôs aos fatos, sustentou 

que o Reclamante realizou uma compra no dia 19 de março de 2016 no 

valor total de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos), parcelado em 2x iguais no valor de R$ 99,99 (noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos), conforme consta no Contrato no 38146. 

A primeira parcela, com vencimento para o dia 25/04/2016, foi adimplida. 

Contudo, a segunda parcela, com vencimento em 25/05/2016, ainda está 

em aberto até o presente momento, assim defendeu a legitimidade da 

inscrição. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. - JUSTIÇA 

GRATUITA Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 

9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos para 

legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de proteção ao 

crédito. No caso, constata-se a legitimidade da inscrição, visto que foi 

juntado aos autos gravação telefônica que corrobora com a tese da 

Reclamada. No caso, a parte autora comprovou o pagamento de somente 

uma parcela do contrato entabulado entre as partes, restando, portanto, 

outra parcela em inadimplência. Verifica-se que a gravação telefônica não 

foi impugnada pela parte Reclamante. Sendo assim, apresentado e 

justificado a origem do débito competia a parta autora apresentar os 

comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são 

indevidas, no entanto, assim não procedeu. Não obstante, o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Em conclusão, a parte Reclamada 

demonstrou documentalmente a existência da contratação do serviço, bem 

como, da dívida impugnada na inicial, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao 

órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. Quanto a litigância de má-fé não se 

verifica no caso a presença dos seus elementos caracterizadores, a mera 

propositura de ação para esclarecer a origem do débito, não configura, 

por si só, ato de litigância de má-fé, portanto, não acolho o pedido da ré, 

sob pena de desmoralizar o instituto e afrontar o acesso ao poder 

judiciário, direito fundamental previsto na Constituição Federal (5º, XXXV). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016017-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016017-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO DA SILVA CORREA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que seu nome foi inserido, indevidamente, junto ao Serasa por uma dívida 

no valor de R$ 1.790,51 (mil setecentos e noventa reais e cinquenta e um 

centavos), afirmou que foi vítima de fraude, que notificou a Reclamada, 

mas esta insistiu nas cobranças. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Denota-se que a parte Reclamada 

reconheceu a fraude e não defendeu a legitimidade da inscrição. 

Verifica-se que por diversas vezes a parte Reclamante foi cobrado, 

mesmo após o consumidor ter alertado que se tratava de fraude. (ID. Num. 

25914832 - Pág. 1 e seguintes). Portanto, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta 

forma, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é 

“in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. 

Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 
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seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Em relação ao 

reconhecimento de litigância de má-fé não há razão para seu deferimento, 

posto que não há evidências para atestar que a parte autora teria alterado 

a verdade dos fatos, dessa maneira não houve ofensa ao art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de RR$ 1.790,51 (mil setecentos e noventa 

reais e cinquenta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva no registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018052-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018052-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDILSON DE SIQUEIRA REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

355,32 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a 

Reclamante ainda afirmou que teve acesso as faturas e afirmou 

desconhecer os débitos nos valores de R$ 140,02 (cento e quarenta reais 

e dois centavos), R$ 51,72 (cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos), R$ 158,60 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), R$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos), alegou 

que nunca possuiu vínculo com a parte Reclamada. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) 

declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 355,32 (trezentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), R$ 140,02 (cento e 

quarenta reais e dois centavos), R$ 51,72 (cinquenta e um reais e setenta 

e dois centavos), R$ 158,60 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), R$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros simples de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva no registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. De outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - I

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018075-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018075-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA FIGUEIREDO REQUERIDO: OI S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de 

R$ 205,66 (duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), que deu 
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origem a inserção no serviço de proteção ao crédito. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 205,66 (duzentos e cinco 

reais e sessenta e seis centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva no registro, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018048-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018048-43.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese, 

que vem suportando descontos indevidos em sua folha de pagamento, 

que os descontos são provenientes de empréstimos consignados não 

contratados, afirmou que nunca possuiu vínculo jurídico com a parte 

Reclamada. Período dos descontos 12/2014 a 01/2017, denominação 

BANCO BMG CONSIGNAÇÃO, a parte autora relatou que os descontos 

foram fixos de R$ 168,00, mas que o valor unificado decorre da parcela 

de R$ 411,47. Nos pedidos requereu a devolução da quantia de R$ 

7.420,31(sete mil quatrocentos e vinte reais e trinta e um centavos). 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar - 

Litispendência. A parte Reclamante distribuiu reclamações n. 

1 0 1 8 0 3 8 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 ,  0 1 8 0 4 5 - 8 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  e 

1018043-21.2019.8.11.0001, em desfavor da mesma Reclamada, com o 

mesmo objeto jurídico e causa de pedir, da presente demanda. 

Ressalta-se que no processo n. 1018045-88.2019.8.11.0001, que tramitou 

no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, já houve a prolação da sentença. 

Denota-se que a parte Reclamante reclama do mesmo desconto nas 

diversas ações propostas, no entanto, visando angariar diversas 

indenizações por danos morais, dividiu o valor dos danos materiais 

referente aos descontos em diversas ações. Havendo distribuição de 

reclamação anterior, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, o caminho é a extinção da reclamação posterior. Nesse sentido: 

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE 

FUNÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCIA FUNÇÃO DE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LITISPENDÊNCIA. 1- Trata-se de ação de 

indenização por desvio de função, através da qual a parte autora objetiva 

o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, 

julgada procedente na origem. 2) PRELIMINAR - Sinale-se que para a 

configuração da litispendência, prevista no artigo 337, inciso IV e 

parágrafos do CPC/2015, capaz de autorizar a extinção do processo, sem 

resolução de mérito com fundamento no inciso V, do artigo 485, do 

CPC/2015, é necessária a presença concomitante da chamada tríplice 

identidade: identidade de partes, pedido e causa de pedir com outra 

demanda ainda em curso. Assim, havendo a presença concomitante da 

tríplice identidade, está presente o instituto da coisa julgada e ou da 

litispendência. 3) Ocorre, in casu, que se fez presente a tríplice identidade 

em relação à demanda anteriormente ajuizada pelo autor (Processo 

n.001/1052440490-2), uma vez que o mesmo postulou diferenças salariais 

sob o argumento de que foi nomeado para o cargo de Auxiliar de 

Enfermagem, mas que desenvolveu atribuições dos cargos de Técnico em 

Enfermagem. 4) Ante este aspecto, impõe-se o provimento do recurso, 

para extinguir o feito com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC/15. 

RECURSO INOMINADO PROVIDO” (TJRS – 1ª TR – RI nº 71005405014 – 

CNJ 0011603-55.2015.8.21.9000 – rel. juiz Niwton Carpes da Silva – j. 

28/04/2016) Ressalto que a matéria referente à litispendência é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigo 485, §3º). Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, V, do CPC, indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga SETENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005718-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005718-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ADALBERTO MEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, incluído em 

02/12/2014. A parte autora alegou que teria cancelado sua conta corrente 

perante a instituição no dia 29/04/2014, porém o cheque n. 0010 emitido à 

vista, na data 07/04/2014, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), foi devolvido pelo motivo 13, vez que foi apresentado e devolvido 

no dia 02/12/14, afirmou que o cheque deveria ter sido devolvido pelo 

motivo 44 (cheque prescrito), em face dessas razões requereu a 

reparação em danos morais. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Denota-se dos autos 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, já que 

apresentou o termo de encerramento no id. Num. 23184186 - Pág. 1, o 

termo prova que em 29/09/2014 houve encerramento da conta corrente, 

apresentou, ainda, o cheque que foi emitido a vista em 07/04/2014, mas 

que somente foi apresentado em 02/12/2014, ou seja, quando o título já 

estava prescrito. (Id. Num. 23184699 - Pág. 1). Já a parte Reclamada não 

apresentou provas hábeis para comprovar a inexistência de vício na 

prestação no serviço, portanto, não se desincumbiu da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. A corroborar: 

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) - FALHA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO MOMENTO DE DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA - 

CHEQUE QUE DEVERIA TER SIDO DEVOLVIDO EM RAZÃO DE 

PRESCRIÇÃO (MOTIVO 44), PORÉM RESTOU DEVOLVIDO EM VIRTUDE DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA (MOTIVO 13), O QUE ENSEJOU A 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - DISCUSSÃO QUE DEVE SER TRAVADA COM O CREDOR DO 

TÍTULO E NÃO COM O BANCO (SACADO) - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-SC -  RI :  03001975220168240073 T imbó 

0300197-52.2016.8.24.0073, Relator: Margani de Mello, Data de 

Julgamento: 03/03/2020, Segunda Turma Recursal)" Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) determinar por definitivo o cancelamento da restrição 

inserida no nome do autor no Cadastro de Emitente de Cheques sem 

Fundos do Banco CentraL - CCF e Serasa; b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, 

extinguindo feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao Cadastro de 

Emitente de Cheques sem Fundos do Banco Central - CCF e o Serasa 

Experian determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, 

da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CRISTIANO NOETZOLD (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017969-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANO NOETZOLD REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em 

síntese, que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o seguinte 

trecho: Cuiabá a Guarulhos - dia 30/09/2019; Saída: 11h45min. Chegada: 

15h00min. Para o mesmo dia, o requerente adquiriu bilhete de transporte 

aéreo internacional com a companhia aérea Lufthansa com o seguinte 

itinerário: IDA: 30/09/2019 ORIGEM: Guarulhos (GRU) CONEXÃO: Frankfurt 

(FRA) DESTINO: Milão (MXP) SAÍDA: 18h15min Que no dia 30/09/2019 

compareceu ao aeroporto de Cuiabá, no entanto, o Voo Gol-1423 fora 

cancelado, sem aviso prévio; que a companhia lhe recomendou outro voo, 

(Cuiabá a Brasiília e Brasília a Guarulhos), que chegou em Guarulhos 

apenas ás 16h45min. Afirmou que em razão do cancelamento do voo GOL 

1423A, foi impossível chegar a tempo ao embarque do voo internacional. 

Que a viagem de férias com a família foi frustrada e não houve auxílio e 

acomodação. Nos pedidos requereu a indenização por dano material e 

moral. A reclamada em contestação alegou que o voo Gol foi cancelado 

devido a impedimentos operacionais que ocasionaram intenso tráfego 

aéreo, que não detém responsabilidade por conexão montada pela parte 

autora, por fim pugnou pela improcedência de todos os pedidos. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 
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Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razão 

de impedimento operacional, ou qualquer outro motivo, não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Quanto aos danos materiais, comprovou-se as 

despesas realizadas no período, logo, deve ser restituído à parte 

Reclamante a quantia de R$ 4.630,68 (quatro mil, seiscentos e trinta reais 

e sessenta e oito centavos) . Id. Num. 26423311 - Pág. 1. No caso 

concreto, não houve comunicação prévia a parte Reclamante, o 

cancelamento e a alteração para voo de horário diverso do inicialmente 

pactuado frustrou a viagem de férias do autor e de sua família no dia 

30/09/2019, pois em razão do atraso não chegou a tempo ao embarque 

internacional, o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a parte reclamada no valor de R$ 4.630,68 

(quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), a título 

de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a 

partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do desembolso; b) 

condenar a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017964-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DIEFERSON FERREIRA NUNES REQUERIDO: CARGLASS AUTOMOTIVA 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte 

Reclamante que, no dia 14/08/2019, adquiriu da Reclamada um farol 

dianteiro para o carro fiesta, no valor de R$ 163,00, porém no dia 

03/10/2019 o farol deixou de funcionar, afirmou que a requerida não lhe 

restitui, assim requereu a devolução do valor pago, a indenização material 

e moral. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE ATIVA. A Requerida arguiu a 

ilegitimidade ativa da parte Reclamante mencionou que o serviço foi 

prestado a Elisson Gonzaga Ferreira da Silva e que por isso o autor seria 

parte ilegítima. Insta salientar que o Código de Defesa do Consumidor 

anuncia no art. 2° que Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire, ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso, 

embora a nota tenha apresentado o nome de terceiro, provou-se que o 

autor é o legítimo proprietário do bem e que esse efetuou o pagamento 

com seu cartão de crédito. Id. Num. 26421425 - Pág. 1, assim é 

consumidor em face da relação jurídica, portanto parte legítima para 

demandar em juízo em face da requerida. COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. Em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor consagra a 

responsabilidade do prestador do serviço, por eventuais vícios, em seu 

art. 20, que dispõe: "O fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: - a reexecução dos serviços, 

sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos; III - o abatimento proporcional do preço.”. No caso em testilha, com 

a apresentação dos vídeos e diante da apresentação da nota do 

profissional que atesta que o vício seria proveniente da instalação do 

farol, tornam-se verossímeis as alegações autorais, em relação à 

presença de vício na instalação do farol no carro do autor. Diante disso, 

competia a requerida apresentar provas afastem sua responsabilidade em 

reparar o dano, no entanto, assim não procedeu. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que 

ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados. Evidenciado o vício, assegura-se ao consumidor a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, desde que não 

escoado o prazo de noventa dias. Dessa forma, o autor faz jus a 

restituição da quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), vez 

que o vício foi apresentado dentro do prazo de noventa dias, nos temos 

do art. 26, II, do CDC. ID. Num. 26421425 - Pág. 1. Ressalta-se que a opção 

pela restituição pela quantia paga foi requerida na inicial no ID. Num. 

26421422 - Pág. 7. No entanto, em relação às perdas e danos, decorrente 

do dispêndio financeiro pelo reparo do farol, o autor embora apresente o 
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orçamento do serviço, não provou que efetuou o pagamento, não há 

qualquer comprovante de pagamento que ateste o dano material. O dano 

material não deve ser presumido, ou seja, não cabe reparação de dano 

hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva. Assim, é 

incabível a indenização pelo dano material no importe de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). Do mesmo modo, inviável a condenação em danos 

morais, porquanto, o simples vício na prestação não é suficiente para 

ensejar a reparação em dano moral. Se o vício do serviço apontado pela 

parte autora não acarreta violação aos direitos da personalidade, não há 

falar-se em condenação da parte Reclamada ao pagamento de danos 

morais. Em remate, ausente a prova objetiva do dano moral. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada, na devolução do 

valor pago pelo serviço, no valor de R$ 163,00 (cento e sessenta e três 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m., e, correção 

monetária (INPC), a partir da citação; b) indeferir a indenização por dano 

material; c) indeferir a reparação por danos morais; extinguindo o feito, 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. 

da Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA. Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017872-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE LUCIA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT8609-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017872-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ILONE LUCIA RIBAS REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiou a parte Reclamante, em síntese, 

que adquiriu passagens aéreas da Reclamada para o seguinte trecho: 

Cuiabá/MT a Boa Vista/RO Ida: 17/02/2019 Saída: 16h00min Chegada: 

19h25min. Relatou que o voo foi alterado para às 19h:45min, 

posteriormente o voo foi cancelado e remanejado para 01h:51min do dia 

18/02/2019, chegando ao destino 15h:10min. Nos pedidos requereu a 

condenação em danos morais, pois chegou ao destino final com mais de 

quinze horas de atraso. A Reclamada em contestação alegou que o voo 

foi cancelado devido à manutenção emergencial na aeronave, por fim 

pugnou pela improcedência de todos os pedidos. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, diante da impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada. A manutenção emergencial ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Outrossim, inexiste 

provas suficientes que atestem a ocorrência de manutenção emergencial, 

já que a tela sistêmica não é suficiente para atestar a alegação. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, não houve comunicação prévia 

a parte Reclamante acerca do cancelamento, o cancelamento e a 

alteração para voo para horário diverso do inicialmente pactuado 

ocasionou um atraso superior a oito horas, o fato ultrapassou o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a pagar o valor 

de R$ 10.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017164-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

AUGUSTO ANGELINI CARLINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 
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Preliminar. - DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. O pedido de retificação 

do polo passivo revela-se inócuo, pois cadastrado no sistema PJe a 

denominação tal como pretendida pela parte Reclamada. Assim, rejeito a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e 

indenização por danos morais, por se tratar de cobrança por débito 

adimplido. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento hábil a justificar a 

manutenção da cobrança de débito dado como satisfeito. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, 

vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos 

ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, 

assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações preexistentes junto aos órgãos restritivos (protestos de títulos), 

cuja ilegitimidade não restou demonstrada, o que impede, no caso 

concreto, a configuração de dano decorrente da falha na prestação do 

serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do STJ. “Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão 

MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 25.422,18 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais 

e dezoito centavos); b) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais e c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019740-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FRANCISCA LEIDEMAR DE ARAUJO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SPC/SCPC/Serasa por dívida que alega ser indevida. Em contestação, a 

parte Reclamada apresenta gravação de áudio ilustrando ligação mantida 

entre as partes, a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, 

sem oposição pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 
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suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando 

que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se 

opõe à gravação de áudio colacionada pela Ré, limitando-se a afirmar 

genericamente que inexiste comprovação da origem do débito, o que não 

prospera. De outro lado, a propositura de reclamação judicial 

(aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor, 

para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela 

indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da 

má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016233-11.2019.8.11.0001
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FERNANDA MEDEIROS DA VEIGA (REQUERENTE)

DIONE MORAIS DE MEDEIROS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA LAURA COSTA OAB - MT15928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016233-11.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDA MEDEIROS DA VEIGA, DIONE MORAIS DE MEDEIROS VEIGA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminares. - DA CONTUMÁCIA DA RECLAMANTE DIONE MORAIS DE 

MEDEIROS VEIGA. A Reclamante DIONE MORAIS DE MEDEIROS VEIGA 

deixou de comparecer à audiência de conciliação designada no interesse 

deste feito, em razão de possuir domicílio em outra unidade da federação, 

configurando situação de contumácia. O procedimento previsto na Lei nº 

9.099/95 impede a apreciação de mérito quando da ocorrência da 

contumácia. “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; ...” Nesse sentido: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 

9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a 

qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme 

regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.” 

(TJMT – TR – RI nº 691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 

19/10/2016). Desse modo, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito, 

em relação à Reclamante DIONE MORAIS DE MEDEIROS VEIGA, restando 

prejudicada a análise da pretensão de declaração de inexistência dos 

débitos constituídos em seu nome. - DA SUSPENSÃO DO FEITO. O objeto 

da presente reclamação não se encontra afetado pelo julgamento dos 

REsp 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, que versam sobre cobranças de 

serviços não contratados/autorizados, o que não se verifica no caso. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 
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GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A Reclamante remanescente pretende o registro da linha de 

telefone nº (65) 98118-6319 em seu nome, a qual foi por ela titularizada ao 

longo de 19 (dezenove) anos junto a operadora TIM, mas interrompida, 

após falha na conclusão da portabilidade pela Reclamada, bem como 

indenização por danos morais. Em defesa, a Reclamada sustenta que a 

portabilidade não foi concluída por constatação de invalidez no CPF 

informado, estando atualmente ativada e desbloqueada, a linha 

mencionada. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. O argumento de que a falha na 

conclusão da portabilidade decorreu de invalidez do CPF informado não 

prospera, pois, se assim tivesse ocorrido, sequer haveria fatura de 

cobrança para o mesmo CPF, por serviços supostamente prestados, pois 

irrazoável que um mesmo CPF seja dado como inválido para determinada 

operação, mas válido para o direcionamento da cobrança decorrente, 

revelando falha na prestação do serviço pela Reclamada. Ademais, 

constata-se que a linha mencionada pela Reclamante foi cadastrada em 

nome de terceiro estranho ao feito, estando ativa em favor deste, sem 

justificativa pela Reclamada, a corroborar a interrupção indevida do uso da 

linha de telefone comprovadamente portada pela Reclamante, para o 

exercício da sua atividade profissional. Assim, o cancelamento do registro 

da linha de telefone nº (65) 98118-6319, realizado em nome de terceiro, 

para retornar ao nome da titular anterior, no caso, a Reclamante, é medida 

escorreita. As particularidades do caso revelam que o registro indevido 

em nome de terceiro, interrompendo o uso de linha de telefone titularizada 

pela Reclamada para o exercício da sua atividade profissional, afrontou 

diretamente os direitos da personalidade do Reclamante, sobretudo por se 

tratar de serviço considerado de natureza essencial, nos dias atuais. 

Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RURALCEL. 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Configurada a 

falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na interrupção da 

linha sem qualquer justificativa e sem pronto restabelecimento. Inexigíveis 

os valores cobrados durante o tempo em que o serviço ficou indisponível, 

sendo devida a repetição dos valores pagos, em dobro, nos termos do 

parágrafo único, do art. 42, do CDC, o qual incide ainda que não haja a 

má-fé do credor. Tratando-se de serviço essencial e considerando a 

interrupção deste, de forma unilateral pela ré, por longo tempo, bem como 

as inúmeras tentativas (protocolos) de solucionar o problema pelo 

consumidor na via extrajudicial, sem êxito, caracterizado o dano moral no 

caso em tela. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.770,00 que não 

comporta redução, pois o valor se mostra adequado aos parâmetros 

usualmente adotados por este Colegiado em casos análogos. Ônus 

sucumbenciais mantidos, visto que sucumbente a ré em relação aos 

pedidos da inicial. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 12ª CC – APL 

Nº 70082979253 – rel. Pedro Luiz Pozza – j. 30-01-2020). Por fim, 

considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Isto posto, com fundamento no art. 51, I e §2º, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 28/FONAJE c.c. e art. 334, §8º, do CPC, 

reconheço a contumácia da Reclamante DIONE MORAIS DE MEDEIROS 

VEIGA, extinguindo o feito sem julgamento de mérito e, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: 

a) determinar o cancelamento do registro feito em nome de terceiro, na 

linha de telefone nº (65) 98118-6319, para retornar à titularidade da 

Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a Reclamada a pagar à 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. desde a 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; c) tratando-se 

de condenação por ato ilícito não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017482-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KAROLINE FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017482-94.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANNY KAROLINE FREIRE REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

CONEXÃO COM O FEITO Nº 1017484-64.2019.8.11.0001. Rejeito o pedido 

de reunião dos feitos referenciados, em razão da conexão, porquanto a 

hipótese não desafia aplicação da regra processual. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 
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QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos materiais, 

no valor de R$ 1.423,09 (um mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove 

centavos), bem como morais, decorrentes do cancelamento indevido da 

passagem de volta contratada da Reclamada, diante da não utilização da 

passagem de ida. Em defesa, a parte Reclamada reconhece o 

cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não 

comparecimento da Reclamante à passagem de ida, defendendo a 

legalidade da medida. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência 

da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta 

feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), 

o que não se verificou no presente caso. É fato incontroverso nos autos 

que a passagem de ida adquirida pela parte Reclamante da Reclamada 

deixou de ser usufruída pela consumidora, por culpa exclusiva desta, 

resultando no cancelamento automático e unilateral da passagem de volta. 

A tese fixada pelo STJ permite concluir que a prática atribuída à 

Reclamada, também conhecida como “no show”, não pode ser 

considerada legítima ou regular, ainda que prevista contratualmente, por 

se tratar de conduta abusiva e que atenta aos princípios básicos que 

regem a relação consumerista, nos termos do que se vislumbra do 

acórdão a seguir: “EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO 

DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. 

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, 

TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). 

CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, 

IV, XI, XV, E § 1º, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A 

AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE 

ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A 

controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura 

conduta abusiva o cancelamento automático e unilateral, por parte da 

empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as 

passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial. 

2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre 

as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista que o adquirente da 

passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como destinatário final, 

enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de 

transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código 

de Defesa do Consumidor - CDC. Dessa forma, o caso em julgamento deve 

ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés 

eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias. 3. Dentre 

os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela 

lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao 

fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos 

princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, 

em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas 

práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas 

abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, 

configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta 

sunt servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de 

volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida 

(no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao 

Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. 

4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea 

para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já 

ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o 

consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a 

boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). 

Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", 

pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho 

de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). Documento: 
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consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o 

fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, 

adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais 

vulnerável na relação, o consumidor. 5. Tal o quadro delineado, é de rigor 

a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a 

fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a 

aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6. Recurso especial provido.” 

(STJ - REsp Nº 1.699.780 - SP (2017/0238942-0) - rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze). Grifei. No que toca aos danos materiais, tem-se que resultantes 

de conduta atribuída à Reclamada, que cancelou unilateralmente a 

passagem de volta da Reclamante, sujeitando-a indevidamente a aquisição 

de passagem substitutiva, motivo pelo qual deve ser compelida a arcar 

com o prejuízo apontado no valor de R$ 1.423,09 (um mil, quatrocentos e 

vinte e três reais e nove centavos). Assim, no que concerne à fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Por 

fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das 

empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 

do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação 

não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse 

sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO 

OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS 

INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são 

dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que 

não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de 

Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 

344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 

01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 487, 

I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 1.423,09 (um 

mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos), a título de 

indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) desde a citação; b) condenar a Reclamada a 

pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária (INPC), a partir desta data; c) tratando-se 

de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Após, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 708 de 921



Processo Número: 1017187-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017187-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GABRIELA SOUZA MACEDO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, 

razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos 

prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de 

maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, 

depois, valerem-se do direito de regresso. É uníssono o entendimento de 

que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, e 

14, expressamente estabelece a responsabilidade solidária e objetiva 

entre todos os integrantes da cadeia negocial, consubstanciado na Teoria 

do Risco do Empreendimento. Nesse sentido: “Ementa: 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES QUE 

INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. AFASTAMENTO DA 

PRELIMINAR. - A empresa que participa, de qualquer forma, da cadeia de 

prestação de serviços, é parte legítima para figurar em processo que 

reclama defeito na prestação de serviço. - APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC 

. Instituição financeira demandada que participou da relação negocial 

integrando a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 3º , CDC . 

Aplicação das disposições dos artigos 7º , parágrafo único , e 25 , § 1º , 

ambos do Código de Defesa do Consumidor , os quais prevêem a 

responsabilidade solidária pelos fatos. Preliminar afastada. Dano material. 

Caso concreto analisado à luz dos princípios da vulnerabilidade do 

consumidor e da boa-fé resultando na conclusão de que a instituição 

financeira deve restituir à autora o valor cobrado a maior por meio de 

faturas, pois restou comprovado nos autos que o estabelecimento 

comercial repassou o valor correto à administradora do cartão de crédito. 

Falha na prestação de serviços configurada. Restituição devida. Correção 

monetária e juros de mora. A restituição do valor cobrado indevidamente 

deve ser acrescida de corre” (TJPB - 1ª Câmara Especializada Cível - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00424242620138152001 - rel. Des. 

JOSÉ RICARDO PORTO - j. 30/10/2018). Grifei. Rejeito, portanto, a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a devolução do valor de R$ 799,00 

(setecentos e noventa e nove reais), oriundo de produto (guarda-roupa 

Fama Florida Plus com Espelho) adquirido da Reclamada, mas não 

entregue, bem como indenização pelos danos morais decorrentes. Em 

defesa, a parte Reclamada imputa a responsabilidade pelos fatos 

narrados na petição inicial à transportadora contratada para a entrega do 

produto. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A cobrança por produto não entregue revela falha 

na prestação do serviço pela Reclamada, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados a parte Reclamante. Portanto, a devolução integral do valor 

dispensado em produto que não foi entregue é medida escorreita. Todavia, 

embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento 

contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora. Nesse sentido: 

“EMENTA PRODUTOS NÃO ENTREGUES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, 

NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Incontroverso que os autores efetuaram a compra de produtos através do 

site da demandada. Os itens adquiridos não foram entregues. Tampouco 

houve a restituição do valor pago. Foi reconhecido em sentença o direito 

dos demandantes à restituição do preço pago pelos produtos. Recorreram 

os autores, postulando indenização por danos morais. Danos morais não 

configurados. A situação se limitou ao descumprimento contratual, 

desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de 

personalidade dos demandantes. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 2ª TR – RI nº 

71008570277 – Rel.ª: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – j. 29/05/2019). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, 

para: a) condenar a Reclamada a devolver à Reclamante o valor de R$ 

799,00 (setecentos e noventa e nove reais), a título de indenização por 

danos materiais, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária 

(INPC) a partir da citação; b) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017503-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017503-70.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VINICIUS KENJI TANAKA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. A 

presente preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais 

oriundos da demora no restabelecimento da sua linha de telefone, pela 

Reclamada, após a realização do pagamento de fatura pendente. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da suspensão do 

serviço, diante da inadimplência do Reclamante, atribuindo a culpa pela 

demora no restabelecimento à demora no repasse do pagamento pela 

instituição financeira recebedora, no entanto, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a responsabilidade de terceiro. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Assim, não justificada a demora no 

restabelecimento do serviço, ainda que a causa da suspensão tenha se 

dado de maneira regular, configurada a falha na prestação do serviço. Por 

fim, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte 

Reclamante. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de 

acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de 

readequação de plano de telefonia, restabelecimento de linha telefônica e 

indenização por danos morais. Recurso da ré visando à exclusão da 

condenação por danos morais. 2 - Responsabilidade civil. Danos morais. 

Suspensão de serviços telefônicos. Alegação genérica de bloqueio de 

serviço de telefonia. A narrativa dos fatos apresentada pela autora revela 

mera suspensão de serviços telefônicos, sem precisar o período de tempo 

em que a consumidora ficou privada do serviço, a data, ou outras 

circunstâncias que denotem a violação de direitos da personalidade. 

Ademais, segundo afirma, a suspensão foi justificada inicialmente por falta 

de pagamento, porém não apresentou a prova de quitação de todos os 

débitos do período. Em situações tais, é de se entender que o fato não 

constitui dano moral in re ipsa, de modo a justificar a indenização. 

Precedente: (Acórdão 1148033, 07071256120188070006). Recurso 

conhecido e provido para excluir da condenação a indenização por danos 

morais. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. 

Inaplicáveis as disposições do CPC.” (TJDFT – 1ª T – RI Nº 

07357175120198070016 – rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA – j. em 

13/12/2019). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço pela 

Reclamada; b) indeferir o pedido de indenização por dano moral, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019178-68.2019.8.11.0001
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EFRAIM GABRIEL BRASIL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019178-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EFRAIM GABRIEL BRASIL RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com negativações de seu nome junto ao 

SCPC/SPC/Serasa, por dívida que alega ser indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada junta contratos de mútuo devidamente assinados, a justificar a 

contratação e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante. 

Fundamento e decido. Preliminar. - DA REVELIA. A carta de preposição 

apresentada pela Reclamada atende devidamente aos requisitos exigidos 

pela Lei nº 9.099/95, não restando configurada a revelia da demandada. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 
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contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida em contestação 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Destaco ainda que a Reclamante sequer se opõe à 

assinatura constante nos documentos colacionados pela parte 

Reclamada, limitando-se a afirmar que o contrato que originou os débitos 

não foi apresentado, alegação que não prospera, uma vez que os 

documentos colacionados servem para demonstrar a legalidade dos 

débitos imputados à parte Reclamante. De outro lado, a propositura de 

reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), 

sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano 

moral (busca pela indenização), mostra-se verdadeira aventura jurídica 

caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e 

V, do CPC). Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao 

benefício da justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento 

da pena de litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse 

entendimento já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da 

pena de litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A 

justiça gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao 

ajuizamento de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que 

representa verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia 

incentivando o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC.1. "A concessão da gratuidade 

da Justiça, não tem o condão de eximir obeneficiário da concessão do 

recolhimento da punição por conduta que ofende a dignidade do tribunal e 

a função pública do processo, que sobreleva aos interesses da parte" 

(AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 

1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas às quais o 

beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol eventuais 

multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal da parte 

no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a assistência 

judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos 

que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar mecanismos 

para permitir às partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação 

das sanções processuais. 4. Recurso especial provido.”(STJ – 2ª T - 

REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, 

não reconheço a revelia e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos 

do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015807-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ASSUNCAO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015807-96.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDA ASSUNCAO 

LEITE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019984-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019984-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JEOVAN DO NASCIMENTO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019769-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MAXIMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019769-30.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOYCE MAXIMO FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial 

contém todos os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. 

Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como, a exclusão do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes e indenização por danos morais, por se tratar de cobrança 

indevida. Em defesa, a parte Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, todavia, não apresenta nenhum documento hábil para 

demonstrar a origem da dívida defendida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial 

entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o 

débito discutido, sendo que telas de sistema isoladas e eventualmente 

apresentadas não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Por consequência lógica, o 

indeferimento do pedido contraposto se impõe. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 188,44 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007832-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GAUTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007832-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JANAINA GAUTO LEITE EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 
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sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º, 52 e 53, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Demonstrado o cumprimento 

da obrigação com depósito já vinculado à Conta Única, e com a respectiva 

concordância da parte Exequente. Isto Posto, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, todos do CPC, segue alvará em favor da parte Exequente, 

JULGANDO EXTINTO o feito, com apreciação de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MUZZI MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000318-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE MUZZI MAGALHAES REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Revogo, em 

consequência, todas as decisões antecipatórias/acautelatórias 

eventualmente deferidas. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016867-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016867-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISANGELA 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA DALMAS 

RODRIGUES POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

04/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016559-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILTO DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016559-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ERENILTO DA COSTA PINTO REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos, Intime-se a parte reclamante para promover, na 

íntegra, a emenda determinada por este Juízo porquanto as faturas e 

comprovantes de pagamento carreados aos autos referem-se ao ano de 

2018, sendo certo que os fatos narrados na exordial teriam ocorrido no 

ano de 2019. Posto isso, determino seja renovada a intimação da parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o extrato de 

cobrança, o qual deverá ser obtido junto ao sítio eletrônico da reclamada. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014850-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014850-61.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA REU: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Renove-se a intimação da parte 

reclamante para emendar a inicial, porquanto o extrato juntado aos autos 

não indica a data em que realizada a consulta ao órgão de proteção ao 

crédito. Referida informação se faz necessária porquanto o documento 

carreado aos autos não individualiza o extrato juntado, quer por indicação 

da data em que realizada a consulta ou mesmo por protocolo do extrato 

emitido. Posto isso, determino seja renovada a intimação da parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos o extrato da 

inscrição no qual conste de forma individualizada a consulta quer por data 

ou registro de protocolo no extrato que permita individualizar a consulta 

realizada. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016867-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016867-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA MAGALHAES REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA, BIVA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial promovendo a sua 

qualificação nos termos do art. 319, inciso II, porquanto o tanto a petição 

inicial, quanto seus demais documentos não indicam a sua profissão. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012761-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012761-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANO KRINDGES SANTOS REQUERIDO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, Proceda a Secretaria do Juízo com o 

cumprimento da decisão proferida no Id. nº 30490758, atentando-se ao 

que anteriormente já constava dos autos na decisão de Id. nº 30384193. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022200-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005584-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON WILLIAM DE AMORIM ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOVAIS MATOS NETO (REU)

 

Diante da suspensão dos prazos processuais (Portaria Conjunta 281), e 

considerando que a determinação de cumprimento da liminar deferida não 

constou, expressamente, que ela fosse cumprida via plantão judiciário, 

deixo de impulsionar os autos neste momento para fazê-lo quando do 

retorno das atividades normais, porquanto a categoria dos Oficiais de 

Justiça está cumprindo somente mandados em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011016-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILLENI FERREIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016876-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CONCEICAO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016876-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN 

CONCEICAO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016891-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016891-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT8906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PROJETO MT A INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Nos termos do art. 144, IX do CPC, declaro o meu impedimento para 

julgar a presente demanda. Remeta-se o feito ao meu substituto. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022010-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015614-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020695-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA LUIZA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012946-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATHARINA DIVINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010810-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016897-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDES REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016897-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEVANILDES 

REIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIANCARLO DE LARA 

FERRI POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009140-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE JESUS GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016901-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (AUTOR)

JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA (AUTOR)

M. M. D. S. (AUTOR)

M. P. M. D. S. (AUTOR)

ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA (AUTOR)

FABIO PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1016901-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

MORAES DE LIMA E SOUZA e outros (5) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, MARIANA 

LIMA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

08/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013414-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRON RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016835-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MATSUBARA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016835-65.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATA MATSUBARA DAMACENO REU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020078-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi interposto Recurso Inominado pela parte promovida, com o 

devido preparo, no prazo legal. Certifico, ainda, que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016927-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DAMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016927-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCEU DAMIN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021853-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016930-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE SIQUEIRA BARROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016930-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: MARCIA REGINA DE SIQUEIRA 

BARROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 08/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016937-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016937-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELY SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS 

POLO PASSIVO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 08/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016885-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016885-91.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

VILLA JARDIM EXECUTADO(A): PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos cópia atualizada da matrícula do imóvel, porquanto aquela juntada foi 

emitida em data muito pretérita. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015301-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA KRISTYANNE DE ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ OAB - MT25734/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015301-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLLA KRISTYANNE DE ALMEIDA BARBOSA REU: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Peticiona a parte 

reclamante informando descumprimento da tutela de urgência, postulando 

pela execução da multa cominatória fixada “em sede de sentença de 

mérito”. O pleito vai indeferido. Oportuno registrar que muito embora a 

parte reclamante consigne de seu petitório que “Em sede de sentença de 

mérito a penalidade por descumprimento foi majorada no valor de 3.000,00 

( três mil reais ) se não ocorresse a troca do produto no prazo 

designado”, se faz imprescindível o registro de que não se trata de 

sentença, mas sim de decisão (CPC, art. 203, §2º) que concedeu a tutela 

de urgência. Com efeito, colhe-se que a angularização processual 

(formação da relação processual com a realização da citação ou 

comparecimento espontâneo do reclamado) sequer foi concluída, eis que 

a segunda reclamada ainda não fora citada/intimada e nem compareceu 

nos autos. Anote-se, para fins didáticos que as possibilidade de 

prolatação de sentença em sede de jurisdição contenciosa (em que há 

lide), antes de formada a relação processual restringem-se à extinção 

sem resolução do mérito ou improcedência do pedido nos casos em que a 

lei autoriza, sendo certo que em nenhuma das hipóteses poderá ser 

favorável à parte promovente. Posto isso, postergo a apreciação do 

pedido para após a juntada da comprovação de citação/intimação da 

reclamada Zurich Minas Brasil Seguros S/A. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016488-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ADAO MACIEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016488-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON ADAO MACIEL DA CRUZ REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Cuida-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DANO MORAL 

E MATERIAL” formulada por Edson Adão Maciel da Cruz em desfavor de 

Banco do Brasil S/A, postulando em sede de tutela de urgência a 

suspensão das cobranças no valor de R$133,33 (cento e trinta e três 

reais e trinta e três centavos), bem assim das parcelas no valor de 

R$270,00 (duzentos e setenta reais) lançadas na fatura de seu cartão de 

crédito mantido junto à instituição reclamada. Aduz a parte reclamante que 

não reconhece as cobranças que originam as citadas cobranças, 

postulando em razão disso a suspensão de tais cobranças. O pleito vai 

indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, requisitos que não coexistem na hipótese dos 

autos. Sustenta a parte reclamante que tanto a compra resultante da 

cobrança equivalente a três parcelas, cada qual no valor de R$270,00 

(duzentos e setenta reais), como a cobrança equivalente a três parcelas, 

cada qual no valor de R$133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três 

centavos) não foram por ele realizadas. Sem adentrar ao mérito da 

demanda, que será prontamente apreciada em momento oportuno, em fase 

própria após a angularização processual e colheita das provas 

necessárias ao julgamento, tenho que os fundamentos que autorizam a 

concessão da tutela inexistem. Acerca das cobranças no valor de 

R$270,00 (duzentos e setenta reais) a parte logra demonstrar de modo 

indene de dúvidas que tais cobranças efetivamente ocorreram, conforme 

atestam as faturas carreadas aos autos referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro e março/2020. Todavia, consta igualmente dos autos 

documentação que atesta a devolução dos citados valores, quais sejam, 

três parcelas cada qual no valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais), 

conforme se infere do documento de Id. nº 31478248. Fato que não afasta 

a realização das cobranças, todavia aponta diligência, ainda que 

retardatária no sentido de mitigar as consequências do fato comunicado 

pela parte promovente à promovida. Já no que toca ao pedido referente às 

três parcelas no valor de R$133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e 

três centavos), cada qual, tenho que o pleito resta prejudicado. Com 

efeito, as cobranças já ocorreram, de modo que inexiste determinar, após 

a sua ocorrência, que seja ela suspensa, porquanto já se aperfeiçoou. 

Referida pretensão somente encontrará solução, de procedência ou não, 

por ocasião da análise do mérito, eis que ao terem sido atingidas as três 

cobranças, nada mais há a suspender. De ver-se que referidas 

cobranças, assim como aquela outra questionada foram lançadas nas 

faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2020, nada mais havendo 

a suspender, porquanto já efetivadas. Resta, pois, prejudicada a análise 

liminar deste pleito. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da 

ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. II- 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016860-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016860-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que o requerente formula em desfavor 

de CAB Cuiabá S/A (Águas Cuiabá), postulando a concessão de liminar 

para que seja determinada a suspensão da fatura objeto da demanda, qual 

seja, referente ao mês de abril/2020. Passo análise da liminar. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de 

pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Tendo em vista o fato de que o reclamante 

traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses 

qualificado pela pretensão resistida, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte reclamada intimada 

para SE ABSTER de suspender o serviço de abastecimento de água à 

residência da parte reclamante (Matrícula 50619-2) ou se acaso já o fez, 

que promova o restabelecimento do serviço. DEFIRO a suspensão da 

cobrança da fatura referente ao mês abril/2020. Diante da determinação 

de suspensão da cobrança da fatura contestada, impõe determinar à 

reclamada que não promova a anotação dos dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito no que toca ao débito discutido no 

presente feito. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de água, mas tão só suspende a 

cobrança do valor referente ao período objeto da demanda (abril/2020). 
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Anoto para o caso de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se e 

intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente decisão 

como mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012503-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 31419053. Intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar nos autos fatura de 

energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), e 

prova de seu pagamento dos últimos doze meses. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015314-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS OAB - MT28011/O 

(ADVOGADO(A))

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de 

telefonia junto à linha nº (65) 9 9984 2000 que deixou de operar por ato 

devido à reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro 

requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de 

ato que não se pode atribuir à parte reclamante. Ocorre que o serviço 

restou inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e 

bem assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de 

débitos. O perigo de dano se traduz na permanência da inoperação do 

serviço, sem que para tanto tenha dado causa a reclamante. Valendo 

ainda consignar que a referida linha telefônica tem a função de lhe servir 

como ferramenta de trabalho. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte na norma do art. 

300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a reclamada que promova o 

restabelecimento do serviço de telefonia referente ao terminal móvel (65) 9 

9984 2000, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação, bem 

como se abstenha de interromper os serviços de telefonia até o final da 

presente demanda. Aplico à parte reclamada, para o caso de 

descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016404-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016404-31.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE REU: BILINK 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos, Cuida-se de demanda na qual a 

parte reclamante postula a concessão de medida liminar para o fim de 

restabelecer o serviço de internet que deixou de operar por ato devido à 

reclamada. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. O primeiro requisito 

vem atestado pelo obstáculo à utilização do serviço em razão de ato que 

não se pode atribuir à parte reclamante. Ocorre que o serviço restou 

inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo consumidor e bem 

assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a inexistência de débitos. O 

perigo de dano se traduz na permanência da inoperação do serviço, sem 

que para tanto tenha dado causa a parte reclamante. Valendo ainda 

consignar que a referida internet tem a função de lhe servir como 

ferramenta de uso pessoal e para trabalho. Tal fato resta bastante para 

apontar que o indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos 

irreparáveis à parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte aguarde 

o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a 

lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta 

com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do 

CPC. Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte na norma do 

art. 300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a reclamada que promova o 

restabelecimento do serviço de internet, para o que anoto o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para 

o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016729-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REIS GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter realizada a suspensão da cobrança levada a efeito em seu 

desfavor, porquanto assenta que a contratação embora tenha existido, 

decorreu de vício do consentimento, pois acreditava estar contratando 

empréstimo consignado, quando na verdade houve a contratação de 

cartão de crédito. Passo a análise da medida liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa considerar que a parte 

reclamante sustenta ter efetivado contrato de empréstimo consignado, 

todavia, posteriormente verificou em sua folha de pagamento a existência 

de desconto identificado como reserva de margem de cartão de crédito. 

Some-se a isso o fato de que a parte reclamante não reconhece a 

contratação de cartão de crédito, de modo que sustenta serem indevidos 

tais descontos. Vale ainda acrescentar como fundamento da presente 

decisão o princípio segundo o qual as partes devem expor os fatos 

conforme a verdade, restando, pois, satisfeito o primeiro requisito legal. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso 

da demanda. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde 

de uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da lide 
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(reserva de margem de cartão de crédito), bem assim diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela 

reclamada em favor da parte reclamante. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015540-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Peticiona a parte reclamante pretendendo modificar o pedido 

formulado na inicial para o fim de incluir, como objeto da presente 

demanda, mês não descritos na petição inicial. Indefiro o pedido formulado 

no petitório que consta no ID. 31494310. Com efeito, não mais se mostra 

possível a modificação do pedido, porquanto a admissão de tal pretensão 

poderia resultar no prolongamento ilimitado do andamento processual, 

porquanto a cada mês, surgindo nova cobrança da qual a parte não 

admita, restará acrescida ao feito. Acrescente-se ainda o fato de que a 

citação já se aperfeiçoou, já tendo sido a parte reclamada cientificada dos 

pedidos dirigidos contra si. Posto isso é que indefiro o pleito de inclusão de 

novos pedidos na presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016214-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MEDEIROS RODRIGUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual 

pretende ter realizada a suspensão de cobranças levadas a efeito em seu 

desfavor em razão de serviços não contratados. Passo a análise da 

medida liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

considerar que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em 

apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda, por qualquer 

meio de comunicação, bem assim, diante da suspensão da cobrança 

impõe como consequência lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de 

promover a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da 

parte reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016429-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS COM PEDIDO 

DE LIMINAR que ACY FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA promove em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Busca a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à reclamada que 

realize o desbloqueio dos valores recebidos a título de proventos em sua 

conta bancária. Passo a análise da medida liminar. Conforme disposição 

expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa conceder a tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano, requisitos que, in casu, concorrem. Aduz a parte reclamante que a 

parte reclamada, por ato unilateral, realizou o bloqueio de proventos 

recebidos em sua conta bancária, impossibilitando o acesso do montante 

creditado em sua conta referentes a verbas decorrentes de sua atividade 

laboral. Conforme se evola dos autos há prova da verossimilhança quanto 

ao bloqueio dos proventos da conta bancária da parte promovente, o que 

se colhe por meio dos documentos juntados. Eis os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alegado, porquanto os valores 

bloqueados tem por finalidade a realização de sua atividade profissional. 

Já o perigo de dano decorre do fato de que o valor bloqueado se dá sobre 

valores provenientes de seus proventos. Registre-se, por oportuno, que a 

presente decisão não tem o condão de apreciar a existência ou não de 

débito ou pendência, mas tão só afastar a realização de bloqueio de 

valores sob a conta bancária da parte reclamante, até porque, caso haja 

algum débito pendente, cabe a instituição ajuizar a demanda cabível ao 

caso. Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de DETERMINAR à reclamada que promova o desbloqueio de 

valores da Conta Bancária da promovente, a fim de possibilitar o seu 

acesso aos proventos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Fixo, desde 

já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais) a ser suportada pela reclamada em favor da parte 

reclamante. Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão, servindo a presente como 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016897-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDES REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016897-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADEVANILDES REIS DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN I- 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR” 

formulada por Adevanildes Reis da Silva em desfavor de Banco Pan S/A 

na qual postula, em sede de tutela de urgência, que seja cessado 

desconto realizado em sua folha de pagamento por cartão de crédito cuja 

contratação nega ter efetivado. O pleito merece acolhimento. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença 

de elementos de evidência do direito alegado e, cumulativamente, que haja 

perigo de dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte reclamante 

que não efetivou a contratação do cartão de crédito que origina os 

descontos em sua folha de pagamento. Importa considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo (não contratou), impossível se apresenta trazer 
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aos autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da 

cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que tal fato resulta 

na diminuição de seus rendimentos. Não soa jurídico determinar que a 

parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa 

ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a concessão da tutela de urgência 

para o fim de DETERMINAR que a reclamada SUSPENDA, imediatamente, a 

cobrança objeto da presente demanda, identificada na folha de pagamento 

da parte reclamante como CARTÃO CRÉDITO lançada em desfavor da 

parte reclamante. Oficie-se à Secretaria Estadual de Gestão – SEGES para 

o fim de afastar a cobrança, dando assim cumprimento à presente 

deliberação. Determino, de outro tanto, que seja realizado o bloqueio da 

margem disponível à parte reclamante no montante do contrato objeto dos 

autos a fim de afastar a possibilidade de irreversibilidade da medida. 

Determino ainda à parte reclamada que SE ABSTENHA de promover a 

inscrição dos dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao 

crédito. Fixo, para a hipótese de descumprimento da obrigação (inscrição 

dos dados da parte promovente em cadastros de proteção ao crédito), 

multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Intime-se a parte 

reclamada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento à 

presente determinação. Determino que o mandado de citação/intimação 

SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o 

sistema PJe tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte 

intimada de ter acesso a documentos dos autos que se apresentam 

relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já designada audiência de 

tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016127-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016127-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NOEMIA RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. I- Peticiona 

a parte reclamante informando novos fatos consistente na utilização de 

sua linha telefônica no aplicativo de mensagens Whatsapp no qual terceira 

pessoa teria se passado por ela solicitando empréstimo de dinheiro de 

contatos de sua agenda telefônica. Postula, em razão disso, a concessão 

da tutela de urgência para o fim de que seja determinado à reclamada que 

cancele a linha de sua titularidade nº (65)99229-6314, impedindo o 

indevido acesso à utilização do referido aplicativo de mensagens. O pleito 

merece parcial acolhimento. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. A reclamante traz a alegação de que o serviço contratado junto à 

reclamada não vem sendo prestado a contento, porquanto terceiras 

pessoas tiveram acesso ao aplicativo de mensagens whatsapp 

configurado em sua linha telefônica e, passando-se, por ela solicitou 

valores em dinheiro para contatos de sua agenda telefônica. Acerca de tal 

pretensão se faz inevitável registrar que o cancelamento do contrato, tal 

como formulado, não encontra amparo para ser acolhido nesta prematura 

fase processual, porquanto contrário ao sistema legislativo. Frise-se que a 

rescisão na forma como pleiteada não se compadece com o sistema, 

porquanto trata-se de medida desconstitutiva ou constitutiva negativa, 

inviável de ser acolhida liminarmente. Verifico, entretanto, a possibilidade 

de suspensão do contrato, o que diante da situação anunciada deve ser 

deferida até a solução da lide, hipótese em que restará possível colher 

todos os elementos inerentes ao julgamento da demanda. Ademais, não 

soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda 

que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço 

nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão 

liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO, em 

parte, a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a relação contratual (relativa ao terminal 

telefônico nº (65)99229-6314, bem assim as cobranças dela decorrentes, 

diante da suspensão da cobrança impõe como consequência lógica 

DETERMINAR que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito. Intime-se, 

pessoalmente, a parte reclamada para dar integral cumprimento à presente 

determinação. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, 

fixo, desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser 

suportada pela reclamada em favor da reclamante. Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Trata-se de pedido de devolução do valor pago a título de preparo. 

Verifico que a reclamada efetuou o pagamento de valor à título de preparo 

em 07/04/2020, diante da sentença proferida em 31/03/2020 (id. 

30634943), a qual foi lançada de forma equivocada, uma vez que havia a 

prévia juntada de termo de acordo celebrado entre as partes (id. 

30809118). Em 15/04/2020, o equívoco processual foi corrigido, com a 

devida homologação por sentença do acordo celebrado entre as partes, 

bem como a revogação da sentença anteriormente lançada (id. 

31271493). Portanto, justa se faz a devolução dos valores despendidos à 

título de preparo, haja vista que o recurso restou prejudicado. Contudo, o 

art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº 4.547/1982, veda a restituição 

da taxa judiciária: “Art. 17. Os contribuintes dos tributos estaduais tem 

direito, independentemente de prévio protesto à restituição total ou parcial 

do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes 

casos: (...) Parágrafo único – A taxa judiciária em caso algum poderá ser 

restituída.” Em consonância com o referido dispositivo legal, é a decisão 

do Exmº Presidente do TJMT proferida na Consulta nº 04/2017 - Protocolo 

nº 0134921-54.2016.8.11.0000. Posto isso, defiro tão somente o pedido de 

restituição das custas processuais. Oficie-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA, com a observância do disposto nos §§2º 

a 4º da CNGCGJ, para que seja efetuada a restituição. Intime-se a parte 

para informar, caso ainda não tenham sido informados, os seguintes 

dados: nome do recorrente, seu CPF ou CNPJ, o número da conta 

corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o 

valor a ser restituído e, em caso de pedido para crédito na conta do 

advogado, procuração com poderes para receber e dar quitação, em 

atendimento ao disposto nos §§ 2º e 4º da CNGCGJ. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019094-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor. Recebo 

os recursos interpostos por ambas as partes (id. 31237963 e 31276156), 

no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo 

primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou 

transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021853-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo autor. Recebo 

os recursos interpostos por ambas as partes (id. 31446136 e 31513892), 

no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo 

primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou 

transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011771-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FREIRE DE LIMA DIAS OAB - SP233243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011771-74.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ARMANDO JOSE 

DA SILVA EXECUTADO(A): CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016901-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (AUTOR)

JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA (AUTOR)

M. M. D. S. (AUTOR)

M. P. M. D. S. (AUTOR)

ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA (AUTOR)

FABIO PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016901-45.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA, FABIO PEDRO 

NASCIMENTO DE SOUZA, M. M. D. S., M. P. M. D. S., G. M. D. S., JUSANA 

MORAES DE LIMA E SOUZA REU: GOL LINHAS AEREAS S.A., 

SUBMARINO VIAGENS LTDA. I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. II- Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS” proposta pelas pessoas de ANA PAULA MORAES 

DE LIMA E SOUZA, FABIO PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIANA 

MORAES DE SOUZA, menor de idade, MARIA PAULA MORAES DE 

SOUZA, menor de idade, representados pela primeira reclamante 

GUILHERME MORAES DE SOUZA, menor impúbere, representado por sua 

genitora JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA em desfavor de Gol Linhas 

Aéreas S/A e Submarino Viagens Ltda.. Questão que prefere às demais 

diz com a possibilidade de tramitação do feito junto ao sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis. Conforme se evola da norma legal constante do 

art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, não serão admitidos como parte nos 

juizados especiais, dentre outros, os incapazes, situação na qual se 

enquadram os reclamantes Mariana Moraes de Souza, Maria Paula Moraes 

de Souza e Guilherme Moraes de Souza. Conforme se colhe da 

documentação que aparelha a inicial, a reclamante Mariana registrou 

nascimento em data de 10/fevereiro/2005, contando atualmente com 15 

anos de idade; a reclamante Maria Paula registrou nascimento em data de 

16/setembro/2008, contando atualmente com 11 anos de idade e o 

reclamante Guilherme registrou nascimento em data de 20/julho/2007, 

contando atualmente com 12 anos de idade, logo, não ostentam ainda a 

capacidade civil, conforme comando presente na norma do art. 3º, caput, 

do CC. Assim é que não se pode admitir seja a demanda proposta por 

pessoas que não podem servir como parte, ainda que representados ou 

assistidos, em razão da incapacidade civil e do comando legal presente na 

lei de regência (Lei nº 9.099/95, art. 8º, caput). III- Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito e o faço com fulcro na norma do 

art. 51, inciso IV da Lei nº 9.099/95, tão só em face dos reclamantes 

Mariana Moraes de Souza, Maria Paula Moraes de Souza e Guilherme 

Moraes de Souza, devendo o feito ter seu regular processamento tão só 

em relação aos reclamantes Ana Paula Moraes de Lima e Souza, Fabio 

Pedro Nascimento de Souza. Oportuno registrar que embora conste a 

pessoa de Jusana Moraes de Lima e Souza como parte junto ao sistema 

PJe, tal não se verifica da petição inicial, que apenas à qualificou como 

representante do menor Guilherme Moraes de Souza. Posto isso, 

determino à Secretaria do Juízo que promova a retificação do polo ativo da 

demanda para o fim de excluir, além dos menores, a pessoa de Jusana 

Moraes de Lima e Souza da demanda, devendo permanecer no cadastro 

dos autos as pessoas de Ana Paula Moraes de Lima e Souza e Fábio 

Pedro Nascimento de Souza como reclamantes, mantendo-se inalterado o 

polo passivo. Acrescente-se que pretendendo as partes demandarem 

conjuntamente deverão adotar o rito ordinário, dada a impossibilidade de 

que pessoas sem capacidade civil sejam partes nos limites da 

competência do Juizado Especial Cível. IV- Realizadas as adequações do 

polo ativo e já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013778-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013778-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADELINO BRITES REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 
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II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 606922-3 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012946-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATHARINA DIVINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012946-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CATHARINA DIVINA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Houve o pagamento da obrigação com a concordância da parte 

reclamante quanto ao valor depositado. Posto isso, com fulcro no art. 924, 

II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido de levantamento 

do valor, o que se dará por meio do Alvará Eletrônico n° 607038-8 / 2020. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016872-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DE ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016872-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSA PEREIRA 

DE ANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016879-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016879-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIA 

APARECIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001473-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

JOHN KENNEDY FERREIRA OAB - 317.764.001-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Após detido exame quanto ao pedido de reconsideração da 

decisão proferida, entendo que não merece ser acolhido, posto que os 

argumentos articulados não suplantam as razões de decidir anteriormente 

consignadas. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013618-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DA COSTA (EXECUTADO)

WLADEMIR HERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007125-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPADA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos embargos à execução. Após, conclusos os 

autos para sentença. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016894-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MAGDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016894-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LILIAN MAGDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016900-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 722 de 921



Advogado(s) Polo Ativo:

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016900-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INACIO DO 

NASCIMENTO DIAS, JANIMARA DA SILVA GOULART POLO PASSIVO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010106-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020989-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DE MORAES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR OAB - MT8463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1020989-63.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARLETE DE 

MORAES PINTO Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 965, Quadra 3, Casa 

17, CJ Antártica, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES 

CABRAL, 1707, Santo Agostinho, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - 

CEP: 30170-001 Nome: BANCO SEMEAR S/A Endereço: AVENIDA 

AFONSO PENA, 3.577, Segundo e terceiro andares, SERRA, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30130-008 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 24 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009804-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDENETE MONTEIRO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA 

FORTES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 12/11/2019 Hora: 09:50 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 
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comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 27 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016908-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1016908-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016910-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIZITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016910-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZIZITO ANTONIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019668-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Libere-se o valor incontroverso à parte reclamante. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias manifestar-se 

acerca da petição de ID 29037609. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020990-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL VALDOMIR NADAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VALDOMIR SOCCOL OAB - MT27057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Acolho a justificativa de ausência da parte autora. 

Outrossim, designe-se nova audiência de conciliação Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019668-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE MADRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE MILHOMEM DE ABREU BALATA OAB - MT23950-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Trata-se de execução extrajudicial. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 dias manifestar-se acerca da petição de 

ID 29037609. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007860-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1007860-88.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: SIRLHEY ROSA DE ARRUDA PEREIRA Endereço: 

AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, JARDIM SANTA ISABEL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 POLO PASSIVO: Nome: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA 

MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 
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expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016926-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA DE PAIVA NAZARETH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016926-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILLA DE 

PAIVA NAZARETH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016948-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016948-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OVANIL SOARES 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004917-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SAMPAIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO SEM 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016926-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA DE PAIVA NAZARETH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016926-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PRISCILLA DE 

PAIVA NAZARETH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021951-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEITON CASO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1021951-86.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Transporte Terrestre]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONICLEITON CASO FERNANDES 

Endereço: RUA DUZENTOS E SETE, 43, Quadra 56, TIJUCAL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78088-150 POLO PASSIVO: Nome: VIACAO JUINA LTDA - EPP 

Endereço: AV J. K, 3624, Quadra 4, Lote 03-a, Setor de Serviços, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005853-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021159-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VITORIA PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010449-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte 

recorrente, nos termos do art. 99 do NCPC, dispensando-a tão somente do 

pagamento do preparo do recurso. Estando tempestivo o recurso 

inominado interposto pela parte autora, recebo-o nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (LJE, art. 43). No mais, considerando que as contrarrazões se 

encontram nos autos, remetam-se os mesmos à Eg. Turma Recursal do 

Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Juiz Adauto dos Santos 

Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016869-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNY CARVALHO SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTMART COMERCIO VAREJISTA DIGITAL LTDA (REQUERIDO)

KAIROS TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 

na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015278-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIOVALDO ALBERICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N ÇA Verifica-se que houve a satisfação do débito. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito. Após, arquive-se 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004140-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA OAB - MT26411/O 

(ADVOGADO(A))

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA OAB - 126.704.561-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Dias de Alencar Neto (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 14.11.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006026-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 10.12.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016850-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do Juízo. A regra geral que estabelece a competência 

é o domicílio do réu, mas pode ser escolhida em qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no 

inciso III: “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. Compulsando os autos, verifico 

que o autor reside no município de Várzea Grande/MT (mov.01), enquanto 

que o endereço da parte reclamada é de São Paulo/SP. Com essas 

considerações, reconheço que este juízo é incompetente para julgar esta 

demanda. Nesse sentido. “(JECCDF-0031941) DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de 

recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e 

declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento 

nos art. 267, inc. I, c/c art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. O recorrente, 

Erison Jamil Abdala, propôs ação de execução de título extrajudicial contra 

Eber Rodrigues Sampaio (devedor principal) e Helen Natália Rodrigues 

Santos (avalista). O d. Juízo de Primeiro Grau reconheceu de ofício a 

incompetência territorial para a ação proposta, tendo em vista que a 

demanda foi ajuizada em foro diverso do local de pagamento do título ou 

do domicílio dos executados. O recorrente alega error in procedendo, ao 
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argumento de que a competência territorial é relativa e não poderia ser 

reconhecida de ofício. Requer o regular prosseguimento do feito. Não lhe 

assiste razão. O art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis". Inaplicável, assim, a Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial é fixada, em regra, pelo 

domicílio do réu, e sucessivamente, pelo lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

assim mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a 

recorrente, deverá arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem 

honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado 

conforme o art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Processo 

nº 2013.10.1.007017-2 (736894), 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Hector Valverde Santana. Unânime, 

DJe 22.11.2013)”. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, e, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso III do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016900-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre 

eles a competência do Juízo. A regra geral que estabelece a competência 

é o domicílio do réu, mas pode ser escolhida em qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 4º da Lei nº 9.099/95, especialmente a inserida no 

inciso III: “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. Compulsando os autos, verifico 

que o autor reside no município de Várzea Grande/MT (mov.01), enquanto 

que o endereço do reclamado é de Lucas do Rio Verde/MT. Com essas 

considerações, reconheço que este juízo é incompetente para julgar esta 

demanda. Nesse sentido. “(JECCDF-0031941) DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de 

recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e 

declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento 

nos art. 267, inc. I, c/c art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95. O recorrente, 

Erison Jamil Abdala, propôs ação de execução de título extrajudicial contra 

Eber Rodrigues Sampaio (devedor principal) e Helen Natália Rodrigues 

Santos (avalista). O d. Juízo de Primeiro Grau reconheceu de ofício a 

incompetência territorial para a ação proposta, tendo em vista que a 

demanda foi ajuizada em foro diverso do local de pagamento do título ou 

do domicílio dos executados. O recorrente alega error in procedendo, ao 

argumento de que a competência territorial é relativa e não poderia ser 

reconhecida de ofício. Requer o regular prosseguimento do feito. Não lhe 

assiste razão. O art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

Juizados Especiais Cíveis". Inaplicável, assim, a Súmula nº 33 do Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No âmbito dos 

Juizados Especiais a competência territorial é fixada, em regra, pelo 

domicílio do réu, e sucessivamente, pelo lugar onde a obrigação deva ser 

satisfeita. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

assim mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a 

recorrente, deverá arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade 

fica suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Sem 

honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado 

conforme o art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Processo 

nº 2013.10.1.007017-2 (736894), 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Hector Valverde Santana. Unânime, 

DJe 22.11.2013)”. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, e, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso III do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018937-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES MARCEL RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018747-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA PIRES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 
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pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021061-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020860-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELLEN VALERIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017625-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSYANNE APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017434-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018419-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019227-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021092-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GONCALVES POMPERMAYER FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021797-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DO CARMO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022230-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022319-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA A parte reclamante, embora devidamente intimada, não se fez 

presente na audiência de Conciliação. O art. 51, inciso I, da lei 9.099/95 

assim dispõe sobre essa situação: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” Assim, não havendo justificativa 

para ausência da parte autora à referida audiência, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE e item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 

9), não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a 

medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014532-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014532-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA S/A Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

Pois bem. Analisando detidamente o presente processo e o feito número 

1014528-75.2019.8.11.0001, verifica-se que a matéria fática discutida gira 

em torno da alegação da parte autora, de que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, em razão de débitos decorrentes de vários 

contratos, pugnando, nesse sentido, por indenização a título de danos 

morais. Verifica-se, portanto que ocorre o fenômeno da conexão entre os 

feitos, já que se tratam dos mesmos fatos e as causas de pedir são as 

mesmas, ou seja, suposta falha na prestação de serviço da reclamada. 

Nesse mesmo tear, observa-se a existência de várias ações 

indenizatórias ajuizadas sobre o mesmo fato, possuindo a mesma causa 

de pedir, restando patente a intenção da parte autora de angariar diversas 

indenizações ao pulverizar as ações. Logo, imprescindível o 

reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, que preleciona: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Nesse 

sentido é a orientação doutrinária e jurisprudencial: “Deve ser alegada em 

preliminar de contestação (CPC, 301, VIII). Caso o réu não a alegue na 

contestação, poderá qualquer das partes fazê-lo posteriormente, podendo 

o MP argüir a conexão, bem como deve o juiz conhecer dessa matéria de 

ofício. (CPC 301, § 4º). (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in Código de Processo Civil Comentado, p. 524/526)” Elucidativa, 

ainda as colocações exaradas por Humberto Theodor Junior sobre a 

questão, as quais transcrevo: “A segunda forma de conexão é a que se 

baseia na identidade de causa petendi que ocorre quando as ações 

tenham por fundamento o mesmo fato jurídico. Verifica-se essa forma de 

conexão, v. g. quando uma parte propõe a ação de nulidade do contrato e 

a outra a sua execução ou a consignatória do respectivo preço; ou 

quando o senhorio propõe a ação de despejo por falta de pagamento dos 

aluguéis e o inquilino em ação à parte ajuíza a consignação dos mesmos 

alugueis. O fato jurídico (contrato) que serve de base às diversas causas 

é um só. (Curso de Direito Processual Civil, 34ª edição, volume I, pág. 

161).” Destarte, tais ações devem receber julgamento conjunto, a fim de 

se evitar decisões contraditórias, pois de acordo com o art. 57 e 58, do 

CPC, a necessidade de reunião de ações, a fim de que sejam decididas 

simultaneamente não é a mera existência de ponto comum de fato, mas a 

viabilidade de serem proferidas sentenças que se contradigam. Dito isso, 

importante salientar que estabelece o art. 59 do CPC que “o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.” Assim, havendo 

relação do presente feito e a ação n°. 1014528-75.2019.8.11.0001, 

distribuída anteriormente e que tramita perante o 8º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá, resta caracteriza a conexão entre eles, razão pela qual 

entendo pela remessa do presente feito para julgamento conjunto aos 

autos n°. 1014528-75.2019.8.11.0001. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. PREVENÇÃO 

DO JUÍZO EM QUE AJUIZADA A PRIMEIRA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 

106 DO CPC, E DO ART. 14, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. Incontroverso que 

foram ajuizadas ações conexas em Juizados diversos. Na sistemática dos 

Juizados Especiais Cíveis, em que não há despacho judicial determinando 

a citação, a prevenção deve ser considerada com base na data do 

ajuizamento da ação, pois a determinação de citação é automática e 

decorre da apresentação do pedido. Pela regra do art. 106, do CPC, é 

prevento o juízo que despachar em primeiro lugar na hipótese de ações 

conexas que correm perante juízes que têm a mesma competência 

territorial. Já o art. 14, da Lei nº 9.099/95, reza que o processo já se 

instaura com a apresentação do pedido. Dessa forma, no sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis é prevento o juizado em que apresentada a 

ação mais antiga, no caso dos autos o Juizado Especial Cível da Comarca 

de Novo Hamburgo. Ademais, observa-se na cópia da sentença das fls. 

113/116 que houve contrapedido naquela ação, sendo o mesmo objeto da 

presente ação, ou seja, indenização por danos morais e cancelamento do 

protesto. Em face disso, correta a sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71004134714, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013) Insta salientar que o 

processo n°. 1014528-75.2019.8.11.0001, distribuído primeiro e ainda não 

foi sentenciado. III - DISPOSITIVO PELO EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 286, I do CPC e no art. 59 do CPC, OPINO pela remessa do presente 

feito ao Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, em razão da conexão e 

prevenção, para processamento e julgamento conjunto do processo n°. 

1014528-75.2019.8.11.0001. Proceda-se a baixa necessária. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Felipe 

Fernandes Juiz Leigo do 5º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007767-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Considerando a notícia de quitação do débito pela parte 

reclamada e concordância da parte reclamante, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de 

mérito, autorizando a expedição do competente Alvará Judicial em favor 
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da parte reclamante. Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018898-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO TRINDADI BATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022516-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCEL DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008233-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASCIMIANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 10:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008233-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MASCIMIANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009613-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016881-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PINHEIRO SAGRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016881-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE PINHEIRO SAGRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016882-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016882-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FF PRODUTOS 

DE BORRACHARIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: PAULO CESAR DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010110-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO GOMES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/11/2019 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010110-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO GOMES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, que proceda a juntada de procuração com poderes para 

receber e dar quitação, a fim de efetivar o levantamento do valor 

depositado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016776-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

NILZON NEVES DE OLIVEIRA OAB - 107.654.921-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B F FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 03/06/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016904-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016904-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

INTERMEDIUM SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016909-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016909-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

LUIZA FREITAS DE ALMEIDA, TALITHA LAILA RIBEIRO POLO PASSIVO: 

DAIANE FARIAS DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016917-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016917-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016919-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

DAYCOVAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000041-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Das preliminares Não se caracteriza falta de interesse de agir 

em razão da suposta ausência de pretensão resistida alegada pela 

reclamada, uma vez que não se faz necessário o esgotamento da via 

administrativa para o pleno acesso ao Poder Judiciário, em razão do 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, 

a utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se 

valer dos subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, 

característica esta da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o 

ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão do ônus da prova. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por DAYANE APARECIDA MACEDO DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. decorrentes de negativação 

indevida. Alega que o pedido de indenização procede, tendo em vista que 

a reclamada inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente. Afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica 

com a ré, que pudesse justificar a indevida inserção. A reclamada 

contestou genericamente, alegando que a dívida se originou de serviços 

contratados pela autora, anexando o print da tela para esta comprovação 

(ID 29764999). Entretanto, o print da tela de sistema interno, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 51,31 

(cinquenta e um reais e trinta e um centavos), e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 17/11/2018 - e correção monetária a 

partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o requerido efetue o 

pagamento voluntário do débito e o autor manifeste concordância com o 

montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição de alvará. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002433-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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TANIA BAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002433-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA BAZZI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Da Preliminar Inicialmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, arguida pela reclamada, uma 

vez que a parte autora demonstrou ter sido a responsável pelo pagamento 

dos valores que agora pleiteia a devolução, logo, é a única titular do direito 

de reembolso aqui buscado, já que a antiga titular do plano de saúde em 

comento, sua irmã, já é falecida desde 15/05/2017. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito 

e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

proposta por TANIA BAZZI em desfavor de UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma que é cliente 

da Reclamada, inicialmente na condição de dependente do plano de saúde 

em que figurava como titular a sua irmã Najoa Tereza Bazzi Ubialli, falecida 

em 15 de maio de 2017. Todavia, quando da informação do falecimento da 

irmã, procurou a Reclamada Unimed Cuiabá preencheu um formulário, 

denominado “Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão” (mov. ID 

28288667), onde constou que a cobertura do plano de saúde se daria até 

a data de 31 de maio de 2019, contudo, NÃO CONSTOU A REMISSÃO 

NESSE PERÍODO. Como alega que tem direito à remissão das mensalidades 

pelo período de remissão em razão da morte da titular, requer o reembolso 

da quantia paga referente às mensalidades cobradas no período de 

remissão de 02 (dois) anos, conforme se observa dos relatórios de 

quitação (movs. ID 28288672, 28288673 e 28288674), no montante total de 

R$ 16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e sessenta e sete 

centavos). Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Analisando os autos, não restam 

dúvidas quanto à falha na prestação de serviço, que restou 

incontroversa. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de 

saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos 

serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte 

do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança 

de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular 

falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por 

certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo 

abrupto. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, 

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção 

das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações 

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula 

Normativa nº 13/2010 da ANS), como foi reconhecido no caso em tela em 

razão do Acordão de Julgamento do Recurso Inominado: 

0014568-74.2019.811.0001, pela MM. Juíza Relatora Dra. LÚCIA PERUFFO, 

j. 19/09/2019. Assim, restou caracterizada a cobrança indevida pela 

reclamada no período que deveria ser de remissão (maio/2017 a 

maio/2019), qual seja, o prazo de dois anos após a morte do titular do 

plano. Sendo que a assinatura de o formulário de adesão, alteração e 

exclusão (mov. ID 28288667), só colocou o consumidor em ainda maior 

desvantagem, pois foi coagido a pedir a rescisão do plano de saúde, 

mesmo não querendo rescindir, para poder beneficiar-se de um direito 

contratado e pelo qual, inclusive, pagou durante toda a vigência anterior 

ao falecimento do titular. Embora a reclamada alegue que a parte autora 

não teria direito à remissão, em razão da previsão da Súmula 13, de 

03.11.2010, da ANS, fazer referência aos planos familiares ("O término da 

remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições 

contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os 

contratos firmados a qualquer tempo."), não se verifica óbice da extensão 

de sua previsão aos planos coletivos (mov. ID 29607416), conforme já 

decidiu o E. STJ: “Trata-se de recurso especial interposto, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em 

face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 251): Apelação Cível. Plano de 

saúde. Pretensão do autor de ser mantido no plano de saúde, após a 

morte de sua mulher. Ação julgada procedente para determinar à ré a 

manutenção do autor no plano de saúde, nas mesmas condições de 

coberturas e valores, devendo o autor arcar com o pagamento do prêmio 

mensal integral. Apelação da ré. Alegação de inexistência de cláusula de 

remissão e de existência somente de previsão de exclusão do dependente 

por perda da qualidade de beneficiário dependente. Aplicação da Súmula 

Normativa n. 13 da ANS, e do artigo 30, § 3º da lei n. 9.656/98. 

Possibilidade de continuação da utilização do seguro pelo dependente, 

desde que cumpra as condições contratualmente impostas. Possibilidade 

ao autor, na qualidade de dependente, de ser mantido no plano por prazo 

indeterminado. Alegação da ausêb cia de contribuição (apenas nas 

razões recursais). Ausência de prova. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta 

violação dos arts. 30, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. Sustenta que, após a 

rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por falecimento do 

beneficiário titular, a seguradora não tem obrigação de disponibilizar plano 

de saúde individual para o beneficiário dependente, considerando que não 

há cláusula de remissão no contrato e que a recorrente não comercializa 

planos individuais. Contrarrazões apresentadas. Assim delimitada a 

controvérsia, passo a decidir. Destaco que a decisão recorrida foi 

publicada depois da entrada em vigor da Lei nº 13.105 de 2015, estando o 

recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo 

Civil de 2015, conforme dispõe o Enunciado Administrativo nº 3/2016 do 

Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, verifica-se que a controvérsia 

foi decidida pelo Tribunal de origem com base nas cláusulas do contrato 

em discussão e circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa, o 

que impede o seu reexame em recurso especial, conforme se depreende 

da motivação do julgado (e-STJ, fls. 253-255): A apelante, em suas razões 

de apelo, se insurge contra a manutenção do dependente no plano em 

razão diante do falecimento da titular do plano, tomando como base que no 

contrato firmado entre a apelante e a ex-empregadora estipulante, não há 

previsão de cláusula de remissão, e que somente há na cláusula 12.1 e 

12.2 do contrato previsão de exclusão do dependente por perda da 

qualidade de beneficiário dependente em duas hipóteses: pela exclusão 

do beneficiário titular; ou pela perda da qualidade de dependência do 

beneficiário titular. Contudo, a própria ré apelante acostou aos autos, 

informativo direcionado à ex-empregadora, em que a operadora, em 

adequação à Resolução Normativa nº 279 da ANS, das novas regras que 

passariam a ser aplicadas ao contrato em questão (fls. 171/174), onde 

consta: "DA MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES EM CASO DE MORTE DO 

TITULAR 8. Em caso de morte do Beneficiário Titular, é assegurado o 

direito de manutenção aos seus dependentes inscritos no plano de ativos, 

nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98, desde que manifestado o 

interesse, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do falecimento do 

Beneficiário Titular, por responsável legal, assumindo este o pagamento 

das contraprestações pecuniárias mensais. 8.1 É garantido aos 

dependentes do aposentado que continua trabalhando da mesma 

empresa, no caso de falecimento deste, antes do exercício do direito 

previsto no artigo 31, da lei nº 9656, de 1998, o direito à manutenção no 

plano, desde que manifestado o interesse, no prazo previsto item 6 letra C, 

assumindo o responsável o pagamento das contraprestações pecuniárias 

mensais" (fls. 173) Portanto, é incontroverso que o contrato contém 

cláusula de remissão, a garantir a manutenção do dependente em caso de 

morte do titular, como no caso em questão, diverso do quer levar a crer a 

apelante. Dessa forma, consoante o artigo 30, § 3º da lei n. 9.656/98, "Em 

caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos 

dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de 

assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo." Assim, é 

prevista a continuidade da prestação de serviço aos dependentes em 

caso de morte do titular, e ainda, a Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, 

assim dispõe: "1 - O término da remissão não extingue o contrato de plano 
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familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à 

manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das 

obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo." 

Além disso, não obstante a previsão da Súmula 13, de 03.11.2010, da 

ANS, fazer referência aos planos familiares ("O término da remissão não 

extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes 

já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, 

com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados 

a qualquer tempo."), não se verifica óbice da extensão de sua previsão 

aos planos coletivos. A desconstituição de tais premissas, portanto, a fim 

de afastar o direito do recorrido à manutenção da cobertura assistencial, 

como pretendido pela recorrente, demandaria a reinterpretação de 

cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, 

procedimentos que, na via do recurso especial, são vedados pelos 

verbetes das Súmulas 5 e 7 do STJ, os quais também impedem, por 

semelhantes motivos, a análise da apontada divergência jurisprudencial. 

Ademais, o Tribunal de origem exarou no acórdão recorrido, ainda, a 

seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 256-259): A resolução contratual 

após o período de remissão é abusiva e coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada, em dissonância com os princípios da boa fé e da 

equidade, conforme o artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante, conforme a leitura do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da 

lei n. 9.656/98, o contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde não 

pode ser suspenso ou resolvido unilateralmente senão por fraude ou 

inadimplemento, tendo caráter permanente. [...] Não há que se falar em 

desequilíbrio contratual, pois assim como todas as operadoras, ao estimar 

as mensalidades de contribuição dos assistidos do grupo, já inclui em 

seus cálculos o provisionamento, custeio e retorno lucrativo de sua 

atividade, baseando-se em estatísticas. Não obstante, o disposto no artigo 

196 da Constituição Federal defende ser a saúde direito de todos e dever 

do Estado. Entretanto, enquanto prestadora de serviços de saúde, tem a 

empresa agravante o dever de preservar a vida e o direito à saúde de 

seus clientes, de modo a cumprir de forma eficaz o contrato estabelecido. 

Dessa forma, não há que se falar em sobrepor uma definição do que é 

"plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão" (Resolução 

Normativa n. 195/09 da ANS) a dispositivo de lei. Por fim, também não 

procede a alegação da apelante, mencionada apenas nas contrarrazões 

de apelo, de que não houve comprovação de contribuição pela titular 

falecida com o pagamento do plano, pois, a ré não trouxe prova, nem a ela 

se desincumbiu, de que o documento apresentado pelo autor referente à 

contribuição de sua esposa falecida com o plano de saúde (fls. 26), seja 

caso de coparticipação e não possa ser considerado contribuição ao 

plano de saúde, a impedir a manutenção do plano, nos termos de recente 

entendimento em julgamento de IRDR, sobre o Tema 989, pelo STJ. 

Portanto, abusivo o cancelamento do plano. Tais fundamentos, autônomos 

e suficientes à manutenção do julgado, não foram infirmados nas razões 

do recurso especial, incidindo à espécie, portanto, o verbete da Súmula 

283 do STF. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. 

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) 

a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, 

observando-se os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo 

legal. Intimem-se. Brasília (DF), 16 de março de 2020. MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora” (Processo: AgInt no AREsp 1458124; 

Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; Data da Publicação: 

30/03/2020) - G.N. Conforme comprovantes em anexo (movs. ID 

28288672, 28288673 e 28288674), a autora realizou os pagamentos de 

mensalidades pelo período que deveria ser de remissão, 24 meses, 

totalizando o montante de R$ 16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e 

sessenta e sete centavos), caracterizando cobrança indevida, visto que 

só fora cobrada, devido ao erro da Requerida. A parte ré não traz 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de 

sua responsabilidade pela cobrança de mensalidades em período que 

deveria ser de remissão à autora. Portanto, a declaração de inexistência 

do débito é medida que se impõe, devendo a parte reclamada restituir o 

valor cobrado e indevidamente pago pela parte autora, no total de R$ 

16.081,67 (dezesseis mil oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). 

Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na 

hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 16.081,67 (dezesseis mil 

oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por 

danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada 

mensalidade; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido efetue o pagamento voluntário do débito e o autor manifeste 

concordância com o montante, DEFIRO, desde já, o pedido de expedição 

de alvará. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005018-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECORRIDA para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo à 

intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022122-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016931-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FLORENCIO PINTO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016931-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

FLORENCIO PINTO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

MARCIA SOARES MODESTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016909-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/06/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015254-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022484-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PERES DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016943-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PASCHOAL CAVADAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA OAB - MT26557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016943-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

PASCHOAL CAVADAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

BEATRIZ DE LIMA ROSA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

09/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY SANTOS CUNHA VASCONCELOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA REZENDE BUSS OAB - RO3588 (ADVOGADO(A))

MAYCON SIMONETO OAB - RO7890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002781-71.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: JHONY SANTOS CUNHA VASCONCELOS TESTEMUNHA: 

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO Vistos. Inicialmente, reconheço a 

competência deste juízo de processar e julgar a presente demanda, sendo 

assim, recebo o presente feito no estado em que se encontra. Trata-se de 

Ação de Cobrança e Indenização Por Danos Morais, formada pelas partes 

acima indicada. Relata o autor na inicial que em 13/02/2017, o requerido foi 

constituído procurador do requerente para a propositura de uma ação 

trabalhista em face da Nokia Solutions And Networks do Brasil 

Telecomunicações Ltda., e que após os devidos trâmites judiciais foi 

proferida sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que, nos termos do contrato 

de serviços advocatícios ajustado entre as partes consta o dever de o 

requerente pagar ao requerido o percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o resultado da ação. Relata ainda o autor que nesses termos, o 

percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios sobre R$ 

100.000,00 (cem mil reais), resultaria em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

para o advogado, ora requerido, e o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), para o requerente, todavia, o requerido em 25/10/2018, apenas 

repassou para o requerente a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), e que no final do ano de 2019, o mesmo soube, por meio de 

terceiros de que os valores devidos da ação judicial referida, não foram 

repassados de modo correto. Neste contexto, o autor requer na presente 

demanda seja condenado o requerido a indenizar ao autor pela reparação 

dos Danos Materiais, que devidamente atualizado perfaz um montante de 

R$ 12.049,28 (doze mil, quarenta e nove reais e vinte e oito centavos); 

sendo que esse valor deverá ser acrescido de juros e correção monetária 

até a efetiva data do seu pagamento, bem como, a indenizar também o 

autor pelos Danos Morais sofridos, no montante de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Recebo o feito no estado em que se encontra, tornando-se 

válido os atos praticados. DESIGNE-SE audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido no endereço declinado na exordial, e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação a ser designada, conforme 

disponibilidade de pauta desta Unidade Judiciária. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013388-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013388-69.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR DESPACHO Vistos Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial- taxas condominiais formada pelas partes 

acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora 

via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor 

disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo 

garantido, designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e 

seus advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a 

parte devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014147-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONILDES DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014147-33.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO MANSO EXECUTADO: ERONILDES DA SILVA 

MAGALHAES DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014154-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA SENNA SCHIAVON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014154-25.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO MANSO EXECUTADO: VANESSA CRISTINA SENNA 

SCHIAVON DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY CEBALHO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001795-43.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: KENNEDY CEBALHO 

DE SOUZA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 
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e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013019-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELY SAMELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013019-75.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: RAFAELY SAMELA BATISTA 

DA SILVA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES AMORIM SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001823-11.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: LEONARDO LOPES 

AMORIM SANTANA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste despacho como carta 

de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013652-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA PEDROZA NEVES (EXECUTADO)

JUNIOR NEVES DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013652-86.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: ROSANA 

PEDROZA NEVES, JUNIOR NEVES DE FIGUEIREDO DESPACHO Vistos 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima 

indicadas. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e 

o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo a cópia deste 

despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002271-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SOUZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002271-81.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: WESLEY SOUZA DE 

OLIVEIRA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001882-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA CARVALHO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001882-96.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: E. 

C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: MERCIA CARVALHO 

TEIXEIRA DESPACHO Vistos Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 

formada pelas partes acima indicadas. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão para sistemas online. IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, 

servindo a cópia deste despacho como carta de citação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016864-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LOPES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016864-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA IZABEL LOPES VASCONCELOS REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de 

Tutela de Urgência, formada pelas partes acima indicada. A autora é 

cliente da requerida, onde usufruiu dos serviços de fornecimento de água, 

sendo titular da matrícula 34750-7, sempre honrando com todas as 

obrigações derivativas do consumo perante a reclamada, porém, recebeu 

no mês de Abril/2020, uma fatura de valor exorbitante de R$ 502,48 

(quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 

27/04/2020, e no mês de Maio/2020, fatura no valor de R$ 681,16 

(seiscentos oitenta e um reais e dezesseis centavos), com vencimento em 

25/05/2020. Relata ainda que as aludidas faturas fogem totalmente do 

histórico consumerista da autora, sem que se tenha dado causa para 

tamanha desproporcionalidade, haja vista que sempre se manteve em 

valores médios até R$ 100,00 (cem reais) conforme demonstra 

documentos nos autos. Nestes termos, pugna pela tutela de urgência para 

que a reclamada a fim de formular a suspensão da exigibilidade da fatura 

efetuada no valor de R$ 502,48 (quinhentos e dois reais e quarenta e oito 

centavos) com vencimento em 27-04-2020, e outra fatura no valor de R$ 

681,16 (seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) com 

vencimento para o dia 25-05-2020, bem como possibilitando desta forma a 

reclamada não interromper o fornecimento de água na matricula 34750-7 

em nome da autora. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autora merece prosperar, porquanto as faturas discutida na lide é superior 

às emitidas em datas anteriores conforme amplamente demonstrado na 

peça de ingresso. Ademais, resta evidente que se trata de prova negativa, 

sendo incabível atribuir para a parte o ônus de demonstrar sua 

regularidade. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Deste 

modo, o deferimento do pedido é medida que se impõe. A demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam; consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, assim como a 

benesse da gratuidade da justiça. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a requerida suspenda a 

exigibilidade das faturas efetuada no valor de R$ 502,48 (quinhentos e 

dois reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 27/04/2020, e 

fatura no valor de R$ 681,16 (seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis 

centavos), com vencimento para o dia 25/05/2020, assim como, não 

interromper o fornecimento de água na matricula 34750-7, somente em 
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relação aos débitos ora discutidos na presente demanda. Fixo multa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da 

decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo a 

requerida demonstrar a regularidade do débito. Cite-se a reclamada e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação, ora 

designada. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

a requerente, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta 

decisão como mandado. Cuiabá, data registrada no sistema. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016463-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016463-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA REU: CLARO 

S.A. Vistos. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formada pelas partes 

acima indicadas, todos qualificados nos autos. O demandante alega que a 

requerida está gerando cobranças indevidas com valores acima do 

contratado. . Requer, em tutela de urgência, que seja determinado o valor 

das faturas conforme contratado no valor de R$ 49,99, bem como se 

abstenha de incluir cobranças de pacotes ou outros serviços que não 

fora contratado e se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia ainda a inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição 

inicial (ID. 31333780). Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar, porquanto os 

documentos aportados ao feito não demonstram que as faturas estão fora 

da sua média de consumo ou que há irregularidades. Conforme histórico 

de pagamento/consumo colacionado no ID 31333786, 31333787, 

31333788, 31333789, 31333790 e 31334192 as referidas faturas se 

encontram dentro da sua média de consumo em relação ao ano base de 

2019/2020, deste modo não há indícios de valores exorbitantes conforme 

contestado pelo requerente. Friso, ainda, que a parte deixou de aportar ao 

feito o contrato celebrado entre as partes relativo ao novo plano. Ressalto 

ainda que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração 

de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar 

o deferimento da medida, porém neste caso, só será demonstrado por 

meio do conjunto probatório, portanto será necessário aguardar a dilação 

probatória. Posto isso, incabível acolher o pleito por clara ausência da 

probabilidade do direito invocado. Verifico, ainda, que o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também não foi comprovado, por 

ausência de prova do prejuízo. . Assim, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido: Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA neste momento, sendo necessário aguardar a 

dilação probatória. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

juntar o contrato clebrado entre as partes. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016904-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016904-97.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA REU: BANCO INTERMEDIUM SA 

Vistos. Considerando a afirmação feita pela próprio autor de que não tem 

condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça (Lei n° 

1.060, de 05/02/1990, art. 4°), assim como, a prioridade na tramitação por 

ser o autor beneficiária da lei nº 10.743/03. Anote-se. Trata-se de Ação 
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Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, formada 

pelas partes acima indicada. O demandante alega que, é beneficiário de 

aposentadoria por invalidez, sendo sua única e exclusiva fonte de renda o 

seu benefício que recebe mensalmente, e buscou junto ao INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, obter informações no tocante ao seu subsídio 

mensal e descontos ativos em folha de pagamento, porém, ficou 

espantado ao ver descontos realizados pelo Banco PAN a título de 

Empréstimo de Cartão, visto que não se recorda da contratação, tampouco 

é cliente ou utilizou qualquer benefício do tipo ofertado pelo requerido. 

Alega ainda, o demandante que o suposto contrato foi firmado em 

25/09/2015, com parcela de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta 

centavos), que somados, os descontos ilegais a título de Cartão de 

Crédito, totalizam R$ 2.364,00 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro 

reais). Neste contexto, pugna em tutela provisória de urgência que o 

requerido se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento 

referente as parcelas, identificado como Banco Intermedium S/A, em seu 

benefício do INSS, junto a Previdência Social, recebido mensalmente pelo 

demandante. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É necessário. 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, tenho que a pretendida tutela 

de urgência depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige 

a probabilidade do direito invocado e a existência de provas inequívocas. 

Em outras palavras, a formação de um juízo de probabilidade da existência 

do direito alegado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Munido desses conceitos, 

analisando-os com a situação jurídica apresentada no início da ação, vejo 

que o pleito liminar não merece acolhimento. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor não merece prosperar, visto que 

conforme documentos acarreados aos autos com a peça de ingresso, 

demonstra vários empréstimos em muitas instituições financeiras 

diferentes, que a priori não apresenta qualquer tipo de irregularidade nos 

descontos.Friso que inexiste qualquer indício de irregularidade da 

cobrança iniciada em 2015 e, ainda, deixou de provar que não recebeu o 

empréstimo. Neste prisma, necessário aguardar a apresentação da 

defesa para aferir a veracidade das arguições elencadas na inicial. Com 

isso, verifico a ausência, neste momento, da probabilidade do direito 

invocado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido 

liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos 

informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. 

Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser 

verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da 

questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o 

devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide 

principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia 

para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito 

consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, 

em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos 

autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de 

Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de 

instrumento desprovido. (TJ-DF 07183211220198070000 DF 

0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/12/2019). O demandante requer a inversão do ônus da prova. 

Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a probabilidade do 

direito invocado. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente a parte requerida, que possui informação específica 

sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito invocado. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar o 

contrato no momento da apresentação da defesa. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação 

outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime-se o requerente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Às providências. Intimem-se JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016919-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016919-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos. Considerando a afirmação feita pela próprio autor 

de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, defiro os benefícios da gratuidade da 

Justiça (Lei n° 1.060, de 05/02/1990, art. 4°), assim como, a prioridade na 

tramitação por ser o autor beneficiária da lei nº 10.743/03. Anote-se. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, 

formada pelas partes acima indicada. O demandante alega que, é 

beneficiário de aposentadoria por invalidez, sendo sua única e exclusiva 

fonte de renda o seu benefício que recebe mensalmente, e buscou junto 

ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, obter informações no 

tocante ao seu subsídio mensal e descontos ativos em folha de 

pagamento, porém, ficou espantado ao ver descontos realizados pelo 

Banco Daycoval S/A a título de empréstimo, visto que não se recorda da 

contratação, tampouco é cliente ou utilizou qualquer benefício do tipo 

ofertado pelo requerido. Alega ainda, o demandante que o suposto 

contrato foi firmado em 02/07/2019, com parcela de R$ 131,32 (cento e 

trinta e um reais e trinta e dois centavos), onde seria emprestado o valor 

de R$ 5.674,89 (cinco mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e 

nove centavos), em 72 parcelas, que somados os descontos ilegais a 

título de suposto empréstimo, totalizam R$ 1.575,84 (um mil e quinhentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente a 12 

parcelas, ora descontados ilegalmente. Neste contexto, pugna em tutela 

provisória de urgência que o requerido se abstenha de efetuar desconto 

em folha de pagamento referente as parcelas, identificado como Banco 

Daycoval S/A, em seu benefício do INSS, junto a Previdência Social, 

recebido mensalmente pelo demandante. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É necessário. Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem, 

tenho que a pretendida tutela antecipada de urgência depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito 

invocado e a existência de provas inequívocas. Em outras palavras, a 

formação de um juízo de probabilidade da existência do direito alegado. Já 

o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, pressuposto este denominado 

por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de 

urgência. Munido desses conceitos, analisando-os com a situação jurídica 

apresentada no início da ação, vejo que o pleito liminar não merece 
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acolhimento. Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor 

não merece prosperar, visto que conforme documentos acarreados aos 

autos com a peça de ingresso, demonstra vários empréstimos em muitas 

instituições financeiras diferentes, que a priori não apresenta qualquer tipo 

de irregularidade nos descontos. Friso, ainda, que não há prova de que 

não tenha recebido o empréstimo. Se a prova não bastar para conferir 

aparência de verdade à alegação sobre a qual se funda o pedido, não há 

como deferir-se a Antecipação do Direito Material pretendida na inicial. 

Neste prisma, necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir 

a veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO 

ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está 

condicionado à demonstração da presença de elementos informadores 

suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que 

os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de 

autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja 

vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. 

A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação 

probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos 

vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019). O demandante requer 

a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se 

que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a probabilidade do direito invocado. Para a concessão do 

pleito é necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, 

constato que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente a parte requerida, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova juntar no 

momento da defesa o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação outrora designada. Na carta de citação/intimação deverá 

constar advertência de que o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime-se o requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Às providências. Intimem-se JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016862-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016862-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: WILTON KEROGA DE MOURA EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença, formulado 

pelas partes acima indicadas. O exequente requer a expedição de alvará 

para liberação do valor depositado em juízo. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o 

executado efetuou o pagamento de forma voluntaria. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido do exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do 

valor em favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o 

levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do Alvará, INTIME-SE o exequente para 

manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito. Sob pena de arquivamento. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006662-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006662-16.2019.8.11.0001. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A REQUERENTE: RAQUEL DA COSTA RODRIGUES I. RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, nos termos do que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. MÉRITO Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que a 

parte embargante requer a extinção do feito um vez que não fora 

revogado no presente processo os benefícios da Justiça Gratuita. 

Compulsando os autos, tenho que a pretensão da embargante não merece 

acolhimento. No caso dos autos, houve condenação da parte 

reclamante/executada nas custas e honorários advocatícios decorrentes 

de litigância de má fé e pedido contraposto, nos seguintes termos: “Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - 

Opino pela procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, 

condenando a reclamante a pagar o valor de R$272,91 (duzentos e 

setenta e dois reais e noventa e um centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da 

contestação. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.” A sentença 

proferida na presente ação julgou improcedentes os pedidos da inicial, 

além de condenar a reclamante à pena de litigância de má-fé, bem como 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios e pedido contraposto. 

Da sentença prolatada não houve nenhum recurso, havendo o trânsito em 

julgado, acarretando a preclusão de rediscussão das decisões proferidas, 

e, portanto, tendo operado a esse respeito à coisa julgada, motivo pelo 

qual se torna o título (decisão) legalmente exigível. No presente caso não 

estamos discutindo aquilo que é abrangido pelos benefícios da justiça 

gratuita, ou seja, despesas relacionadas ao tramite processual conforme o 

art. 98 do CPC, e sim honorários, litigância de má-fé e pedido contraposto, 

em que a reclamante foi condenada a pagar em virtude da existência da 

relação jurídica, bem como do reconhecimento da dívida por este juízo. É 

consabida a gratuidade do acesso ao primeiro grau de jurisdição dos 

Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a exceção, havendo 
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condenação ao pagamento de despesas quando constatada a litigância de 

má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95: Art. 55. A 

sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Do mesmo modo, no que tange à condenação as penas de 

litigância de má-fé, ainda que houvesse concessão da gratuidade 

judiciária a autora, o que poderia ensejar a suspensão da cobrança das 

custas e honorários, o benefício não seria suficiente para afastar o 

pagamento da sanção imposta em face de litigância, conforme previsão 

expressa do artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil: § 4o A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Com isso, entendo 

que o pleito não deve ser acolhido pelo fato de os débitos aqui discutidos 

não estarem abrangidos pela justiça gratuita. Trata-se de dívida líquida, 

certa e exigível em que a embargante deve ser condenada ao pagamento, 

para que se possa evitar o enriquecimento ilícito e possíveis danos à 

reclamada, vez que o serviço foi prestado de forma regular. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos Embargos 

à Execução interpostos no ID. 29868301, e determino que seja dada 

continuidade a execução da sentença. Após o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010750-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR HARTZCOZF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010750-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDSON CESAR HARTZCOZF REQUERIDO: ENERGISA S/A 

CUIABÁ, 5 de abril de 2020. Vistos etc. Trata-se AÇÃO DECLARAÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MEDIDA 

LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA INALDITA ALTERA PARS, proposta por 

EDSON CESAR HARTZCOZF, em face de ENERGISA S.A PRELIMINAR DA 

REVISÃO DA FATURA JÁ EFETUADA PELA REQUERIDA De início, a 

requerida arguiu preliminar da extinção do feito sem resolução do mérito, 

por entender que a fatura referente ao mês de maio/2018, já foi revisada. 

Em análise, decido por AFASTAR a preliminar arguida por entender que a 

fatura discutida nos autos se refere ao mês de setembro/2019. Em 

síntese, o autor alegou que é titular da unidade consumidora n. 

6/27055026-9. Sustenta que recebeu fatura com valor em excesso, com 

vencimento para 11/09/2019. Registra que efetuou o pagamento do débito, 

porém a empresa suspendeu a energia em 18/09/2019. Requereu, em 

tutela de urgência, o restabelecimento de energia elétrica e a abstenção 

de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. O MM JUIZ concedeu o pedido de tutela de 

urgência e determino que o requerido:. Ofertada conciliação, restou 

infrutífera. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, alegou preliminarmente que já foi realizada a revisão da 

fatura, e no mérito afirmou que não houve qualquer reclamação da parte 

requerente, à época dos fatos, a respeito da suposta ausência de energia 

em sua Unidade Consumidora e ressaltou que qualquer alteração na rotina 

da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que 

fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, 

aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, podem ter 

influenciado na variação de medição ora em estudo. A parte promovente 

não apresentou impugnação. É a síntese do necessário. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, responsabilidade 

civil da parte promovida, o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. CONTESTAÇÃO DE FATURA. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, 

respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste sentido é o 

que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 

da ANEEL. O autor acostou nos autos cópia da carta de informação 

preliminar na tentativa de solucionar o conflito no PROCON na data 

24/09/2019, protocolo n° 51.019.001.19-0002935, relatando que a fatura 

com vencimento 11/09/2019, está com um valor que não reflete com o 

consumo real de sua residência. Ressalto que a defesa não contestou a 

reclamação realizada no Procon ou ao menos apresentou documentos que 

o invalidasse. Ademais, foram acostados pela requerida nos autos em 

nome do autor o histórico de consumo da UC n° 6/27055026-9, onde 

consta que o mês 09/2019 o consumo do autor dobrou referente aos 

meses anteriores, comprovando assim o excesso na conta do autor. No 

caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. 

Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) Em análise dos 

autos, nota-se que a concessionária não produziu provas que comprove a 

legitimidade das faturas referente a setembro/2019, nenhum Laudo; 

vistoria que possa evidenciar a legitimidade do aumento de consumo 

referente a fatura em questão. Por fim impõe consignar que o histórico de 

consumo juntado nos autos, nada comprova que as faturas questionadas 
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se encontram dentro da variação mensal de consumo. Portanto, diante da 

irregularidade no faturamento no mês de setembro/2019, resta a ilicitude 

de sua cobrança. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano 

moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos, e ter seu nome 

alvo de interrupção do fornecimento de energia. Senão vejamos: Recurso 

Ino-minado. Aumento excessivo na conta de energia. Disparidade com os 

meses anteriores. Ausência de comprovação de uso excessivo pelo 

recorrido. Cobrança indevida de conta de energia. Negativação indevida. 

Ausência de provas de sua legalidade. Dano moral configurado. Dano 

moral arbitrado em R$4.000,00. Dano moral bem arbitrado e razoável. Não 

Provimento ao recurso. (ESCHER, Cristina. Recurso inominado n. 

0031666-23.2017.8.26.0002. J. em 15 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Set. 2018.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submisso às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na 

causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. No caso, o 

requerido não comprovou a ausência de suspensão do fornecimento do 

serviço. Registro que a parte poderia demonstrar de forma fácil através da 

juntada do extrato da unidade consumidora. Sob esses argumentos, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), é valor condizente com a 

ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, 

porém deve servir como desestímulo a novas desídias da Ré. Vale 

salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.. O agir sem cercar-se das 

cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar com os riscos 

de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na prestação de serviço 

que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do CDC). 

Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de 

indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, a contribuição do 

autor para a ocorrência do evento danoso e outros elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (tres mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO ANTE EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos da inicial para Declarar a 

inexistência do débito, determinando a revisão da fatura de setembro/2019 

com vencimento em 11/09/2019, com base no valor das 12 (doze) últimas 

faturas anteriores a setembro de 2019. CONDENO a requerida em DANOS 

MORAIS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros 

1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir sentença; 

RATIFICO os efeitos da tutela provisória de urgência deferida. REJEITO as 

preliminares arguida pela requerida. Deixo de condenar a parte reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009297-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEBORA GONCALVES POMPERMAYER FRANCA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 3 de abril de 2020. Vistos etc., 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA 

COBRANÇA INDEVIDA C/C ANTECIPAÇAO DE TUTELA proposta por 

DÉBORA GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA em face de AGUAS DE 

CUIABÁ Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. A 

requerida argui preliminar de reconhecimento da conexão deste processo 

com o de nº 8042249-77.2019.811.0001 e com a ação de nº 

1014737-44.2019.811.0001, por se tratar das mesmas partes e causa de 

pedir; Compulsando os processos mencionados pela requerida, oberva-se 

que a parte Autora ingressou com três demandas para discussão 

inexigibilidade das faturas de 07/2019, na outra demanda a inexigibilidade 

da fatura de 10/2019,; REJEITO preliminar em face tratar-se de causa de 

pedir referentes faturas distintas, meses e valores diversos, das que 

estão sendo tratadas nesta ação, que se refere a mês AGOSTO DE 2019 

no valor de R$ 617,21 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um 

centavos); DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA Antes de adentrar ao 

mérito da contenda propriamente dito, tem-se que a Ré suscitou a 

preliminar de incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de 

realização de prova pericial na unidade consumidora da Autora. Todavia, 

entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO DA 

PRELIMINAR ARGUIDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 745 de 921



julgamento antecipado, posto que as provas dos autos bastam para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Autora propõe medida judicial, ao 

fundamento de que os valores faturados não condizem com a realidade de 

consumo de água do imóvel. Aduz que fatura emitida pela Ré referente ao 

consumo do mês de AGOSTO DE 2019 no valor de R$ 617,21 (seiscentos 

e vinte e sete reais e vinte e um centavos);, a qual a parte Autora não 

concorda com o valor e, em razão de sua discordância, requer a revisão 

de tal débito.. A requerida intimada apresentou contestação a Ré procedeu 

à cobrança, com base no real consumo do serviço, medido e lido por 

aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO; Aduz fora 

realizada vistoria no hidrômetro e a realização de testes na ligação no 

estabelecimento da parte Autora, não tendo sido verificada nenhuma 

irregularidade no aparelho medidor,: Vistoria realizada no dia Vistoria 

realizada no dia 23/08/2017: e 02/08/2019 ; Assevera que o hidrômetro 

está em perfeito estado de conservação, não tendo nenhuma falha de 

medição; além de as leituras terem sido feitas de forma correta; restando, 

então demonstrado que não houve nenhuma irregularidade atribuível à 

Concessionária, nem houve falha na medição do consumo. Destaca que 

aumento de consumo da parte Autora ocorreu por fatores alheios a esta 

Concessionária, de responsabilidade exclusiva da própria Autora. Que 

conforme vistoria realizada por prepostos da ré, o imóvel em questão é de 

alto padrão, tendo este mais de 3 (três) banheiros e ainda possui uma 

piscina; Colaciona a requerida Extrato de faturas da matrícula, ora 

discutida; Laudo fotográfico de vistoria no imóvel; As partes 

compareceram as partes em audiência, porém restou infrutífera 

conciliação; Autora não impugnou documentos juntados pela requerida; 

FUNDAMENTO E DECIDO: Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, embora possa ser 

reconhecido que houve um aumento gradual no valor faturado – fato 

incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que 

o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte 

da concessionária. Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente 

através dos laudos de vistoria e fiscalização in loco, tanto do imóvel 

quanto do hidrômetro instalado, que não ocorreu qualquer erro acerca das 

leituras feitas no hidrômetro da UNIDADE CONSUMIDORA n°. 479801-5,da 

parte reclamante, bem como há o perfeito funcionamento da das 

instalações hidráulicas extramuros, até o cavalete de água. O fato é que 

houve realmente um sutil aumento no consumo fatura de AGOSTO relativo 

a consumo do valor de R$ 617,21 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e 

um centavos, a qual pode ter origem em diversos fatores, como 

vazamentos intramuros ou falta de zelo no consumo de água. Friso que 

restou demonstrado pela vistoria in loco, o correto funcionamento do 

hidrômetro e confirmou a leitura, conforme se verifica pelos laudos 

anexados pela defesa. Ademais, destaca-se que os valores cobrados 

foram superiores aos anteriores em DECORRÊNCIA DA 

PROGRESSIVIDADE DAS TARIFAS, progressividade autorizada na 

legislação e pelo STJ. Ocorre que, a concessionária tem o dever de 

verificar vazamentos até o cavalete, como consta na resolução normativa 

número 05 de 26 de novembro de 2012. Ora, como é sabido, mas 

necessário ressaltar, são muitos os fatores que elevam o consumo de 

água da residência, entre elas a negligência no trato com torneiras, 

mangueiras, tubulações que, se não utilizadas corretamente, podem elevar 

sensivelmente o consumo de um mês para o outro. Consoante 

comprovado as cobranças foram devidas e a empresa, diante da 

inadimplência é medida autorizada por lei a suspensão do fornecimento e a 

inclusão do nome no órgão de proteção ao crédito. Não há que se falar em 

ilicitude do corte ou da negativação efetuado, pois diante do 

inadimplemento, inclusive confessado pela autora em sua inicial, é devido, 

e não existia à época do corte nenhuma liminar impossibilitando a 

suspensão no fornecimento de água ao imóvel ou a negativação. Essa 

são as razões pelas quais reputo não ter a Ré incorrido em violação ou 

falha na prestação serviços aqui ora demandados. Analisado o processo 

e os documentos que o instruem, verifica-se que a Reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia ao requerer o seu direito, a 

teor do art. 373, I, CPC, e não comprovou através dos protocolos 

anexados na exordial que, procurou administrativamente solucionar a 

questão ora apresentada nos autos,. Verifico também pelo histórico de 

consumo e de Faturas, consta faturas com média de consumo similares 

aos meses anteriores; No caso em tela, não restaram comprovados, de 

forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus 

que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do 

CPC, já que parte demandante não produziu qualquer prova que macule a 

leitura de consumo referente ao período contestado. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. Por fim, não havendo, por consequência, prova do suposto 

ato ilícito perpetrado. Não vislumbro conduta ilícita da reclamada. Assim, se 

não há elementos que indiquem problemas no hidrômetro, tendo a 

reclamada apresentado provas suficientes e verossímeis para análise da 

demanda, sendo impossível acolher a pretensão da parte autora. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando indevida a revisão das faturas impugnadas. Ademais não houve 

corte ou suspensão do fornecimento de água na residência da autora, 

bem como não houve negativação das faturas aqui discutidas; Assim, não 

sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

DISPOSITIVO: ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Neste caso específico, OPINO por indeferir o pedido da Ré, 

formulado, no que tange à eventual condenação da Autora em litigância de 

má fé, por não entendê-la presente nos autos. REJEITO as preliminares 

arguidas; REVOGO a tutela provisória concedida anteriormente; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016219-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELENA FRANCISCA CORREIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 6 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HELENA FRANCISCA CORREIA em face do BANCO 

BRADESCO S.A, A demandada argui preliminar que o Requerente deixou 

de acostar documentos indispensáveis a propositura da ação, ou seja, 

deixou de acostar o extrato oficial do SPC ou SERASA, bem como o 

comprovante de residência em seu nome;. AFASTO A PRELIMINAR, com 

fundamento que a autora acosta nos autos junto a inicial o extrato SPC 

CREDICONSULT – ACIRMT), bem como diante declaração de residência 

aportado pela autora, aliado ao princípio da boa fé. A Ré pleiteou pelo 

reconhecimento de eventual prescrição aos autos, pois a negativação é 

12/08/2016, se verifica no extrato de inscrição apresentado pela 

Reclamante junto a inicial, enquanto que a propositura da presente ação 

se deu em 08/11/2019, ou seja, há mais de 03 (três)anos da negativação. 

No entanto, ressalta-se que o Autor demonstrou ter tomado ciência da 

negativação, do seu direito violado, E, observa-se que não se trata de fato 

passado, mas sim de circunstância atual, pois o extrato da negativação foi 

emitido em 31/07/2019, e a negativação ainda persistia. , razão pela qual 

OPINO por afastar a prescrição. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Alega a 

Reclamante que não contratou qualquer serviço do banco requerido, bem 

como, não possui nenhuma conta corrente ou cartão junto ao banco 

demandado, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece no valor de R$ 

281,08 (duzentos e oitenta e um reais e oito centavos) sob o suposto 

contrato nº 550746001000097EC, datada em 12/08/2016. Em contestação, 

alega a parte Reclamada que houve contratação dos serviços; parte 

autora possui vínculo com a parte ré, bem como que não houve dano 

moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte a atora não teria 

provado tal dano. É o relatório. Fundamento e Decido. DO MÉRITO -DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Analisando o processo, sem 

preliminares a serem enfrentadas, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, uma vez que a contratação dos serviços 

adicionais seria demonstrada com prova predominantemente documental, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do aludido diploma legal. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, embora a parte reclamada tenha trazido aos 

autos apenas “prints de tela”, de forma genérica; não trouxe qualquer 

documento que provasse o regime do débito, logo, sem qualquer condão 

de fazer prova a seu favor. Em que pese a requerida alegar que conta é 

conjunta, é que débitos são originados pelos serviços contratados pelo 

autor e sua esposa; Destaco que a requerida não traz documento mínimo 

que demonstrasse origem dos débitos negativados; ; razão pela qual não 

há legitimidade nos fundamentos expostos pelo demandado; Não há 

documentos do autor, assinatura de que aderiu ou contraiu os serviços 

junto a instituição financeira apresentada; A toda evidência, o registro do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito efetuado pelo 

Requerido está revestido de ilegalidade. Assim, torna-se INDEVIDA a 

inscrição do nome do autor no registro de restrição ao crédito,. Por fim, 

resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTA CONJUNTA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE 

CO-TITULAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO – 

OCORRÊNCIA – DANO MORAL – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.A 

solidariedade existente entre os CO-TITULARES de COnta COnjunta não 

pode ultrapassar a responsabilidade eCOnômica sobre o saldo da COnta, 

de tal sorte que o COrrentista que não deu causa à dívida não pode ser 

penalizado administrativamente em razão desta solidariedade.Assim, 

efetuada a inscrição INDEVIDA, resta caracterizado o ato ilícito e, 

COnsequentemente, a oCOrrência de dano moral in re ipsa.A INDEVIDA 

inserção do nome do COrrentista nos cadastros de restrição ao crédito já 

é suficiente para a caracterização desta espécie de dano, visto que traz à 

vítima desCOnforto, COnstrangimento e uma série de limitações à sua vida 

COmercial.A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz COm a demonstração da existência da inscrição irregular.A 

fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouCO se afastar de seu 

caráter punitivo e pedagógiCO.(N.U 0027797-93.2010.8.11.0041, , 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016) Contudo, 

no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS MORAIS, 

basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 
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parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, e mafec de constar outras restrições em nome autor, conforme 

se depara extrato SPC/SERASA; tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência do débito da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e CONDENAR a empresa 

ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, 

disponibilização da negativação e correção monetária a partir da data 

desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

Giovanni Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BARROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002066-52.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DEIVID BARROS DA SILVA REU: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade 

de produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por DEIVID BARROS DA 

SILVA em face de MERCADO LIVRE. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O autor, em 

breve síntese, que viu anúncio de dois produtos no site INSTAGRAM da 

Requerida em que alega ter sido redirecionado ao site do Mercado Livre e 

que, ao adentrar na plataforma do Requerida, não identificou o anúncio 

com os preços informados. Menciona que os produtos são Ar 

Condicionado Splint Dual Inverte Lg Art Cool 12000 Btus Q (anunciado em 

seu aplicativo do INSTAGRAM por R$ 513,00 e identificado no Mercado 

Livre por R$ 2.699,90) e Fogão Brastemp 5 Bocas Duplo Forno Cor Inox 

Bfd5vcr (que identificou pelo valor de R$ 449,00). Com isso, requer a 

condenação da parte Ré a disponibilizar o boleto para o pagamento à vista 

dos produtos pelo valor anunciado no site Instagram, juntamente com a 

entrega e, ainda, ao pagamento de danos morais Contudo, em sede de 

contestação a parte Requerida demonstrou que por imagens valores 

diversos do informado pela Autor, requerendo improcedência da ação. Em 

que pesem as alegações do autor, constato que não merecem 

acolhimento, porquanto não houve a comprovação mínima dos fatos por 

ele alegados, seja através de fotografias, prints de telas do Instagram ou 

do site da Requerida. Ainda que se trate de relação de consumo, era ônus 

da consumidora demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço 

alegada, o que não foi feito. Assim, entendo ser improcedente os pedidos 

formulados na exordial. Sob este prisma: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO EM 

OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO 

INICIAL IMPROCEDENTE E CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR 

MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). 

Se isso não bastasse, não restou demonstrado qualquer prejuízo ou dano 

sofrido pela parte Autora, desse modo, a ausência de outros elementos 

e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado 

pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. Logo, no caso em tela, não restaram 

comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o 

art. 373, inciso I, do NCPC. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001866-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por OSCAR 

CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS onde o Reclamante alega, em síntese, que teve 

sua bagagem extraviada quando embarcou com destino à Brasília-DF. 

Sustenta que após desembarcar no local de destino, notou que não 

haviam encontrado sua bagagem, ficando por mais de 12 horas sem 

notícias de sua bagagem, razão pela qual pugna pela procedência dos 

pedidos de indenização por danos morais e materiais. Citada, a Reclamada 

ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. De início, destaco que, em se tratando de extravio de 

bagagem, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme 

reiterada jurisprudência nesse sentido: “Responsabilidade Civil – Extravio 

de bagagem – Danos materiais e danos morais – Aplicação do Código de 

defesa do consumidor – “Já está assentado na Seção de Direito Privado 

que o Código de Defesa do Consumidor incide em caso de indenização 

decorrente de extravio de bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 

322). Outrossim, cumpre salientar que resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas se limitou a 

negar os fatos, não trazendo nada aos autos que pudesse eximir sua 

responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever de indenizar o 

Reclamante. Importante esclarecer que o contrato de transporte é de 

adesão, oneroso e de execução continuada, cuja obrigação do 

transportador só se encerra quando da entrega do passageiro e de seus 

pertences no destino final, respondendo pelos danos que ocorrerem no 

percurso contratado. Desta feita, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, 

responsável pelos danos sofridos pelo Reclamante. Constatada que a 

pretensão do Reclamante encontra-se provada nos autos, passo a 

analisar o pedido deduzido na inicial quanto à fixação do valor dos danos 

morais. No que se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois o 

Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si 

só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero 

dissabor, posto que ficou sem suas bagagens, experimentando a angústia 

de ter adquirir equipamentos, vestimentas, portanto, amargando diversos 

transtornos e aborrecimentos. Note-se que o simples fato de ter que 

conviver, ainda que por dias, com a frustração e a incerteza de ver seus 

pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, assim, 

viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - 

Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem internacional - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida pelos 

danos material e moral - Recurso provido.” (TJSP, RAC Nº 991050546873 

(7051450600), 20ª Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni 

Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM 

– TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO 

PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSOS 

DESPROVIDOS. O extravio de bagagem durante viagem aérea configura, 

por si só, o dano extrapatrimonial à vítima. O dano moral é puro e dispensa 

a demonstração do efetivo prejuízo. É de se manter o valor da indenização 

por dano moral se atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e 

proporcionalidade” (TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Juracy Persiani, j. 07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante 

enfrentou situações de preocupação e estresse que dão ensejo à 

reparação postulada, pois o que importa para alguém ser responsabilizado 

por dano moral é a conduta reprovável que faz com que incida a norma 

que determina a indenização. Presente a relação de causa e efeito entre a 

conduta da Reclamada e o dano causado ao Reclamante procede o pleito 

de indenização por dano moral. A condenação em dano moral deve servir 

de desestímulo à repetição de situações como a dos autos, devendo a 

indenização assumir um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma 

consiste em advertência ao causador do dano, de que não se aceita 

aquela conduta. Destaco que a indenização por dano moral, em seu duplo 

aspecto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem o caráter de sanção 

ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, 

principalmente, a situação financeira do ofensor de modo que a 

indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. Contudo, é 

de se verificar que ante a ausência de previsão legal em relação ao 

quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu 

valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, 

por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano 

moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o montante de R$ 2.000,00 (dois 
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mil reais) para o Reclamante, em observância ao princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do 

reclamante. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil a pretensão contida na inicial para o fim de pagar indenização por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor a ser 

atualizados com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001787-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT15963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001787-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARINE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: NEON 

PAGAMENTOS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE movida por CARINE MACHADO 

DA SILVA em face de NEON PAGAMENTOS S.A onde alega o Reclamante 

que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida 

pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida 

que desconhece. Em contestação, alegam a Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Neste sentido : EMENTARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO 

CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA ? TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO ? DANO MORAL CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? 

RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo 

Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja 

legitimidade.A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de 

direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele 

que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de 

que os descontos em folha de pagamento se deram, também, por parte do 

Recorrente inegável sua legitimidade passiva, ainda mais porque 

prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos que integram o 

mesmo grupo econômico.Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de ?call center? e, no caso, não houve a juntada de 

qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre 

as partes, de modo que os descontos no benefício do INSS devem ser 

restituídos e o dano moral ser indenizado.O valor da indenização por dano 

moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade assim como o 

dano material comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos 

que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não 

provam que a Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, 

tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a 

declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do 

CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
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exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. No que tange à alegação que a parte autora teria 

perdido uma chance de adquirir um imóvel por excelentes condições, 

entendo que não restara demonstrado de forma satisfatória, já que não 

houve qualquer indeferimento do negócio pela Construtora em razão da 

negativação de seu nome. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002798-33.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A 

CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAISEM DECORRÊNCIA DE DESCONTO 

INDEVIDO proposta por RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BMG S.A; DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA O Réu, em defesa tempestiva, pleiteia a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, por entender ser ilegítimo para figurar no polo 

passivo da contenda, pois não teria gerado ou contribuído com os fatos 

narrados pela Autora. Que o contrato objeto de discussão na presente 

demanda FOI CEDIDO ao BANCO ITAU CONSIGNADO. Pois bem. Diante 

dos extratos de Holetrih, demonstram descontos pela instituição financeira 

BMG, resta patente sua legitimidade na lide; Aliado ao fato de que não há 

comprovação da efetiva cessão do crédito discutido nestes autos ao 

BANCO ITAU BMG. E, no caso em tela, considerando a dinâmica da 

relação de consumo, tem-se que a Autora está legitimada à propor ação 

contra o grupo econômico que efetivou os descontos consignados. 

Cumpre destacar ainda que os descontos realizados no holerite da autora 

estão sob a nomenclatura de “BANCO BMG ”, de modo que, por aplicação 

da teoria da aparência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 

Assim, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva, e, 

consequentemente, por indeferir o pleito quanto ao suposto chamamento 

ao processo, principalmente considerando os termos do artigo 10º da Lei 

nº 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas 

essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual a i. Magistrada, à Mov. 06, ao 

analisar a antecipação de tutela, já deferiu a inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria 

maior facilidade de comprovar a legitimidade dos descontos. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação na qual a Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de contrato e débito entre as partes, aliados 

aos danos morais e materiais, negando a contratação empréstimo 

consignado em nome do banco requerido sob a denominação BANCO 

BMG CONSIGNAÇÃO pois não contratou e não recebeu nenhum valor ao 

suposto empréstimo),. Que a autora jamais contratou EMPRESTIMO 

CONSIGNADO com a empresa requerida, nesse valor; vindo a requerida 

simplesmente desde o ano a cima informado, a realizar o desconto em 

parcelas de R$ 29,72 (vinte e nove reais e setenta e dois centavos), 

chegando já a ser descontado o valor de R$2.529,16 (dois mil quinhentos 

e vinte e nove reais e dezesseis centavos). Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva, o Réu nega a existência de danos morais 

e materiais. POIS BEM. FUNDAMENTO E DECIDO; Para que o Réu seja 

responsabilizado, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise do feito, não se vê 

qualquer fundamento para que a Autora venha a ser cobrada, por 

reiteradas vezes, por cartão de crédito consignado. E o Requerido, em 

momento algum, logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos aludidos 

descontos, deixando de cumprir com o seu ônus probatório do artigo 373, 

II do CPC. E, se, mesmo assim, procedeu aos descontos, comete ato ilícito, 

na forma do artigo 186 do C.C., pois viola toda a dinâmica do direito do 

consumidor, em especial o artigo 6º, III e VI do CDC. Observa-se, ainda, 
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que o Requerido sequer comprovou ter efetuado qualquer transferência 

bancária em favor da Autora,. A reclamada não apresenta NENHUM 

documento; contrato assinado pela autora.; Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito 

(Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a 

consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Ademais, tem-se 

que da defesa do Requerido extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer 

legitima os descontos. Dado caráter de servidora estadual aposentada 

pelo estado MT, as consignações são regulamentadas pelo Decreto 691, 

de 12 de Setembro de 2016, de Mato Grosso: Art. 14 É de 

responsabilidade das Consignatárias: I – formalizar a autorização para 

desconto em folha de pagamento e manter sua guarda; II – formalizar o 

contrato de consignação e manter sua guarda; Face a possibilidade de 

contratos via telefone e afins, o desconto direto em folha de pagamento 

deve ter autorização expressa! E conforme artigo 14 do Decreto 691, era 

obrigação da ré apresentar tal autorização. O que torna verossímeis as 

alegações da autora; Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, 

na negligência no lidar com a consumidora, por cobrar débitos cuja 

idoneidade não conseguiu demonstrar. E é exatamente nessa conduta que 

se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Isso porque, não fosse os 

descontos indevidos reiterados na folha da autora, os danos não teriam 

se concretizado. Ademais, diante da Inversão do ônus da prova, caberia a 

demandada apresentar o referido contrato entre as partes, porém não 

restou exitosa, diante da inercia daquela instituição financeira. Em se 

tratando de feito de relação de consumo e negativa de contratação, cabe 

ao Reclamado a efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, 

a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Compulsando detalhadamente os 

autos, vislumbro que o Reclamado limita afirmar que em razão da fusão 

das empresas, os contratos de empréstimo consignado passou a 

pertencer a ITAU BMG CONSIGNADO, sem colacionar os documentos de 

tal cessão de crédito. Assim, resta caracterizada a falha na prestação de 

serviço pela Reclamada, posto que os descontos ocorridos no holerite da 

autora foram realizados pela nomenclatura de BMG CONSIGNADO, 

cabendo a esta, portanto, a comprovação da relação jurídica, o que não 

ocorreu. Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços 

do Réu, reconhecendo a ilicitude dos seus atos, nos termos dos artigos 

186 e 927 do C.C., na medida em que o Réu reteve valores da conta da 

Autora sem demonstrar sua licitude, o que configura pratica abusiva 

consoante artigo 39, III e IV do CDC. Insta ressaltar que a responsabilidade 

do Réu, como fornecedor de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do 

CDC, ao passo que é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se viu no 

caso em tela. Portanto, presume-se verdadeira a versão posta na inicial. E, 

na esfera da responsabilidade civil, não há nos autos fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito da Autora, restando configurado o ato 

ilícito, sendo o nexo causal a própria retenção indevida de valores. E, 

nesse sentido, aduz a jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA 

PATRÍCIA CENI Recurso Inominado nº: 0054157-10.2018.811.0001 - CIN – 

PROJUDI Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): 

BANCO BMG Recorrido(s): NILZA LINA ACOSTA BENITEZ Juíza Relatora: 

Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 10/12/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇAO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – 

ONUS DA PROVA DA RECLAMADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

CONTRATO E CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MATERIAL RECONHECIDO 

EM PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de 

ação de indenizatória em que a Recorrida alega que houve descontos 

indevidos em seu holerite, desde 2013, de empréstimo consignado que 

não pactuou. Ao final, pugna pelo reembolso dos valores descontados 

indevidamente, bem como indenização pelos danos morais sofridos. No 

que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre destacar que 

apesar da separação das empresas BANCO BMG e BANCO ITAU BMG , 

não restou comprovada a cessão do crédito que originou este feito ao 

BANCO ITAU BMG . Ademais, os descontos foram realizados sob a 

nomenclatura de “BANCO BMG ”, de modo que, por aplicação da teoria da 

aparência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Aplica-se no caso 

em análise o Código de Defesa do Consumidor, de modo que, havendo 

negativa de contratação – como é o caso -, é ônus 2 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI da parte reclamada a comprovação da relação 

jurídica e a legitimidade dos descontos efetuados, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica 

e da legalidade dos débitos no holerite da Autora, forçoso se faz 

reconhecer a falha na prestação de serviço, bem como os danos 

materiais ocasionados. Dano material comprovado no importe de R$ 

22.239,82 (vinte e dois mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois 

centavos). No que tange ao dano moral, entendo que tal restou 

comprovado diante dos reiterados descontos por mais de 3 anos. O 

quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra 

adequado e proporcional ao que usualmente fixado por esta Relatora, haja 

vista os sucessivos descontos realizados bem como os valores 

indevidamente abatidos. Recurso conhecido e improvido. DO DANO 

MATERIAL No tocante ao dano material, restou comprovado os diversos 

descontos indevidos mensais, totalizando R$2.529,16 (dois mil quinhentos 

e vinte e nove reais e dezesseis centavos), o qual deve ser restituído na 

sua forma simples. DO DANO MORAL Já em relação ao dano moral, 

tem-se que os diversos descontos indevidos extrapolam os limites do 

mero aborrecimento, ainda mais diante dos valores significativos 

mensalmente descontados. Sendo assim é patente o dever de indenizar 

da Reclamada. Os fatos relatados são suficientes a ensejar a 

exacerbação dos sentimentos do homem médio, e causam uma situação 

vexatória que ultrapassa a esfera do mero dissabor, acarretando ao Réu 

a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Friso que o desconto 

indevido configura dano passível de indenização. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver ser descontado 

em sua folha de pagamento, de maneira reiterada, valores diversos do 

efetivamente contratados. Em casos semelhantes, tem decidido a 

jurisprudência pátria: Recurso Inominado. Consumidor. Contrato de cartão 

crédito consignado. Negativa de contratação. Inversão do ônus da prova. 

Dever do banco de exibir o contrato celebrado. Inexigibilidade dos débitos. 

Danos morais configurados. Procedência em parte. Manutenção do julgado 

por seus próprios fundamentos. Improvimento. (SILVA, Augusto Rachid 

Reis Bittencourt. Recurso inominado n. 1003740-86.2017.8.26.0572. J. em 

24 Ago. 2018. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Out. 2018.) 

Restituição de valores. Descontos efetuados, pela recorrente, diretamente 

na folha de pagamento do recorrido. Débitos desconhecidos pelo 

recorrido. Recorrente que não comprovou a existência de relação jurídica 

que justificasse os descontos, limitando-se, tão somente, a sustentar sua 

regularidade. Devolução das quantias debitadas. Possibilidade. Dano 

moral. Transtornos financeiros e aborrecimentos suportados pelo 

recorrido. Descontos que recaíram sobre verbas de natureza alimentar. 

Dano extrapatrimonial configurado. Valor não excessivo. Recurso não 

provido. (CAMARGO, Emerson Tadeu Pires de. Recurso inominado n. 

0003748-89.2011.8.26.0443. J. em 15 Jun. 2012. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Ago. 2018.) Deve-se apurar um montante 

equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato danoso, e 

represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma forma, 

amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em 

consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa do Réu, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 
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enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito; Sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) à Autora, como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: ANTE 

AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do Autor, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar a inexistência vínculo 

contratual da requerente com a requerida, condenando a reclamada o 

cancelamento dos débitos aqui discutidos; CONDENO à restituir tais 

valores, na proporção simples, na quantia de R$2.529,16 (dois mil 

quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), devendo incidir 

correção monetária pelo INPC apartir sentença e juros de 1% a partir do 

evento danoso,. CONDENO ainda o Réu, ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir da prolação desta sentença. REJEITO as preliminares arguidas; Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA Dispensado o Relatório, nos termos 

da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A 

ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. 

Diante disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o 

requerido realize o pagamento voluntário e o demandante manifeste 

concordância, defiro o pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002955-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Com efeito, da análise dos autos, 

verifica-se por meio do ID 30210188 - que o reclamante, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nos autos, porém o comparecimento é obrigatório, autorizando, 

assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I– quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento 

das custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Submeta-se o presente projeto de sentença ao 

juiz de direito para apreciação e posterior homologação. LETÍCIA BATISTA 

DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001735-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: REGINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR REU: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 
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supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por REGINALDO BARBOSA DA SILVA 

JUNIOR em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e o reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 

requerida, consistente no cancelamento de voo de sua viagem no trajeto 

Natal-RN para Cuiabá- MT, o que gerou um atraso de chegada ao destino 

em 48 horas, consequentemente, gerando desconforto e aborrecimentos. 

De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o 

cancelamento do embarque ocorreu devido a motivos técnicos 

operacionais e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico 

que a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das 

alegações e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral 

decorrente do atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do 

causador, pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao 

passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, prestado de 

forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO 

ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a 

título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002624-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALISSON FRANCISCO DE CAMPOS REQUERIDO: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS promovido por ALISSON FRANCISCO DE CAMPOS 

em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

ITAPEVA VII (ITAPEVA VII FIDC NP). Sem preliminares específicas 

formuladas pela Ré, no MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, pois o vínculo jurídico é 

demonstrado por prova predominantemente documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Oportunizada a conciliação, não houve possibilidade de acordo; DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do Autor, 

consoante preconizado no artigo 6º, VIII. Alega o Autor suposta 

negativação indevida à pedido da Reclamada ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO – PADRONIZADOS nos valores de R$ 1.068,17 e R$ 505,62, datadas 

de 12.08.16 e 09.09.16, inseridas em 23.12.19 e 28.12.19 no cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA, que seria desconhecida pelo Autor. Para que 

o Réu seja condenado, segundo a logística da responsabilidade civil, é 

imprescindível a coexistência de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

moral e nexo de causalidade entre eles. Pois bem; Fundamento e Decido 

Pois bem. Não obstante a inversão do ônus da prova, o Autor traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. O Réu, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança, oriunda de um termo 

de cessão de Crédito é oriunda do autora possuí um CDC LOSANGO : 02 

0012 417652 4 na qual foi realizada uma compra em 12 parcelas de R$ 

170,78 e não houve pagamentos realizado junto a Ricardo Eletro e o 

produto cartão : 0004320326580119000, demonstrando o documento que 

a legitima na cobrança em exercício regular de direito, nos termos do artigo 

188, I do C.C. Importante consignar que à oportunidade defensiva, a Ré 

também apresenta o comunicado emitido pelo Serasa, informando, 

justamente, a negativação, e, deixando claro que o valor cobrado era 

oriunda do que a autora possui um cartão e um contrato em CDC, ambos 

na RICARDO ELETRO e estas dívidas foram cedidas para a ITAPEVA 

em27/09/2019, sendo assim não havendo relação com a RECOVERY. 

Quanto a dívida do cartão, refere-se ao cartão RICARDO ELETRO emitido 

em2m8/03/2016; sendo que foram realizadas diversas compras com o 

cartão, sendo que o último pagamento ocorreu em 15/08/2016.Quanto a 

dívida do CDC em carnê com juros, realizado na RICARDO ELETRO, 

em12/03/2016, sendo que foram realizados o pagamento de 4 parcelas, 
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disponibilizado ao contestante pela CEDENTE –BANCO LOSANGO S.A., 

cedente dos créditos adquiridos pela Itapeva. Ademais, destaco que 

embora autor apresente impugnação, se quer questiona assinatura do 

autor no contrato trazido pelo requerida; deixando de impugnar a 

legitimidade e origem documento; Logo, entendo que a contratação 

encontra-se demonstrada, também através das faturas, comprovando ser 

demonstrada pela assinatura da contratante em contrato de adesão ao 

serviço de crédito em data 12/03/2016, Autorização de Compra com Limite 

de R$ 350,00 assinado; mostrando origem, passando o Réu a ser o único 

credor do débito, conforme exigência do artigo 290 do C.C. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

No entanto, verifica-se que a parte demandada demonstrou a existência 

de relação jurídica), contratos assinados pela autora, instrumento 

particular de cessão de créditos (termo de cessão de crédito), o que 

demonstra e legalidade da negativação, sem qualquer indício de fraude, 

posto que, as assinaturas são idênticas. Assim, não há que se falar em 

ilegalidade da negativação efetuada, muito menos em dano moral, sendo a 

improcedência dos pedidos iniciais, medida que se impõe Nesse sentido é 

a jurisprudência pátria: Recurso Inominado: 1000377-20.2018.8.11.0008 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES Recorrente: 

JURANDIR SEBASTIAO DA SILVA Recorrido: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 26/09/2019 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DÉBITO DECORRENTE DE 

CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CESSÃO DE 

CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa 

quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e 

objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 

1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente 

provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de 

elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. 2. 

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por 

danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter 

sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Caso em 

que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao 

provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos os 

contratos originários - “Aymoré Financiamentos”, “Leilão”, “Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A – Orçamento de Operação de Crédito ao 

Consumidor”, “Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira” e 

“Cédula de Crédito Bancário” firmado entre o consumidor e a Aymoré 

Financiamento, bem como o termo de cessão de crédito. 4. Apenas a título 

elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do 

Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem 

não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o 

devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para 

buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor 

quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que 

culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos. 5. 

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a 

ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa 

Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do 

consumidor nas entidades de proteção ao crédito. 6. Não se verificando a 

ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, 

não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 7. Sentença 

parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(N.U 1000377-20.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2019, 

Publicado no DJE 03/10/2019) No entanto, entendo que os documentos de 

cessão mencionam a existência do aludido vínculo, e são hábeis a 

legitimar a negativação. A cessão de crédito é regulada pela Lei 

10.406/2002, e artigos 286 à 298 do Código Civil Brasileiro, a qual permite 

a transferência da dívida ou recebíveis, seja ela adimplente ou 

inadimplente, através de uma negociação privada entre a Cedente e a 

Cessionária. Nesse sentido, da análise do feito, tem-se que a negativação 

dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato 

incontroverso nos autos, no entanto, representa um exercício regular de 

direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe 

garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, pelo conjunto 

probatório, tem-se que o Réu apresentou argumentos que desconstituem, 

modificam e extinguem o direito pleiteado pelo Autor, razão pela qual 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência 

de relação jurídica, inexigibilidade do débito, baixa de negativação e 

indenização por danos morais. Por outro lado, a atitude da parte 

reclamante ao ajuizar a presente ação, deixa claro, segundo a 

interpretação do art. 80, incisos II, do CPC, que este incidiu na litigância de 

má-fé, senão vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: (...) II- alterar a verdade dos fatos; (...)” O inciso II, do art. 77 do 

mesmo diploma processual civil cataloga em sua redação os inúmeros 

deveres de natureza processual, dentre os quais o de não formular 

pretensões sem fundamentos, vejamos: “art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: II – Não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas 

de fundamento” Já o apontado art. 79, do CPC, dá guarida à presente 

explanação e cristaliza de forma inquestionável a responsabilidade por 

parte da requerente no caso sub-judice: “art. 79. Responde por perdas e 

danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu e interveniente” ; No 

caso em análise, verifica-se que demonstrado pelos demais documentos 

juntados nos autos que a parte autora contratou expressamente com a 

Reclamada. Contudo, ao negar os referidos fatos, resta cristalino a 

configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do CPC. Tendo 

em vista que a parte reclamante/Recorrente faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa, conforme o art. 81 do 

CPC DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES o pleito 

quanto à declaração de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do 

débito, baixa de negativação e indenização por danos morais, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO 

do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do 

CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à 

causa, consoante art. 81, caput do CPC Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado, 

para análise e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Giovanni 

Ferreira de Vasconcelos Juiz Leigo SENTENÇA Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o autor realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEVI ROCHA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - CNPJ 09.296.295/0001-60 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001154-55.2020.8.11.0001. 

AUTOR: FRANCISCO LEVI ROCHA MACHADO REU: AZUL LINHAS 

AEREAS BRASILEIRAS S/A - CNPJ 09.296.295/0001-60 Vistos, 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 
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Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO LEVI 

ROCHA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte autora. Sustenta a 

parte autora que houve falha na prestação do serviço pela requerida, ante 

à mudança de data do voo de ida e volta da o trecho entre Cuiabá e 

Ji-Paraná, o que incidiu em aborrecimento. Menciona que o itinerário inicial 

foi alterado sem aviso prévio, sem assistência material ou valor 

compensatório. Com efeito, requer indenização no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais. De outro lado, em contestação, 

a parte Reclamada alega que o cancelamento do voo ocorreu devido à 

alteração na malha aérea a e que não cometeu qualquer ato ilícito 

indenizável. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Insta ainda registrar que houve a resolução de forma 

administrativa, tanto é prova disso que na ligação acostada aos autos, a 

parte Autora aceita e confirma a alteração do voos, restando 

descaracterizado qualquer dano ilícito. Não se afirma aqui que a conduta 

da empresa ré é admissível. Pelo contrário. A controvérsia, em princípio, 

pode revelar falha na prestação de serviço que merece atenção do 

Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, pesadíssimas pelos 

órgãos regularmente constituídos, entre eles, a própria agência reguladora 

que pode, inclusive, impedir a continuidade da prestação de serviço pela 

parte ré. Vejamos o entendimento dos nossos tribunais: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE BAGAGEM. 

COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narram os autores que 

contrataram viagem para Porto Seguro, através da requerida, em que o 

preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. Aduzem que durante 

o embarque e no retorno tiveram que efetuar o pagamento de cobrança 

adicional no valor de R$ 320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. 

Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de 

relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que os 

autores não comprovaram fato constitutivo de seus direitos, tendo em 

conta que não demonstraram que sua bagagem não tenha extrapolado o 

limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes incumbia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da viagem dos recorrentes, 

de praxe, cada passageiro tinha direito ao transporte de uma peça de... 

até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na ocasião da contratação, todas as 

informações referentes ao excesso de bagagem foram repassadas aos 

autores, sendo que os mesmos deveriam ter acessado as condições 

gerais do contrato, as quais estavam no site da agência de viagem. Assim, 

incabível a restituição do valor cobrado. 7. No que atine aos danos morais, 

entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não 

comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero 

aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. 8. Os fatos revelaram que houve transtornos 

inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como 

dissabores da vida moderna. 9. Ademais, não há como haver condenação 

em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos 

morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição 

patrimonial por danos morais. 10. Destarte, a sentença atacada merece 

ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da 

Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido 

de danos morais. No caso em tela, não restaram comprovados, de forma 

satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe 

incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já 

que parte demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne 

indevida a conduta da reclamada. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-48.2020.8.11.0001
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DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO (REQUERENTE)
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MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002506-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA CUIABÁ, 11 de abril de 

2020. Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOUGLAS 

ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO em face do CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Compulsando autos do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais 

dos autos são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega o 

Autor ter sido surpreendida com a negativação de seu nome, incluído junto 

aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido; Que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, no valor de R$ 41.80 (quarenta e um 

reais e oitenta centavos), incluso na data 28/05/2019, o que seria 

indevido, posto que desconhece a dívida. Ofertada conciliação, restou 

infrutífera. Em defesa, a requerida arguiu que houve a requisição de 

emissão de um Cartão de Crédito CALCARD em favor do ora requerente 

em 22/08/2009. Ato contínuo à emissão legal e padrão do cartão de 

crédito, o mesmo foi utilizado na aquisição de produtos junto a lojas 

conveniadas. Aduz que autor inclusive efetuou pagamentos parciais e 

totais das faturas, sendo o seu último pagamento total relativo ao 

faturamento de 10/01/2010. Que diante do inadimplemento dos valores 

atrelados às compras realizadas, houve a inscrição do nome do 

requerente em sistema de proteção ao crédito, em um ato de exercício 

regular de direito. DA RELAÇÃO DE CONSUMO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

ACOLHO por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Requerida teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Requerido, em 

defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a 

legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos a proposta 

de adesão ao cartão, com a devida assinatura do Autor, RG idêntica à 

aposta na documentação apresentada à inicial e foto do cartão 

demonstrando que a mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo 

contratual que o legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus 

probatório do artigo 373, II do CPC/15. Importante consignar que após a 

contestação, o Autor deixou de impugnar provas trazidas pela requerida; 

Assim, a negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto, representa um 

exercício regular de direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, 

consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente 

um dos requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em 

indenização, posto que restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que de fato, o Autor contratou os serviços do 

Requerida, sendo a negativação devida, principalmente quando a Autora 

não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a turma 

recu rsa l  de  nosso  es tado :  Recu rso  I nom inado  n º : 

0020568-90.2019.811.0001 – PROJUDI – M.A. Origem: QUINTO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT Recorrente(s): BENEDITO ROBERTO 

SOUZA ARRUDA Recorrido(s): CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO LTDA Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento: 13/08/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 73,74 (setenta e três reais e setenta e quatro centavos) – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, EM RAZÃO DE NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA 

ATRAVÉS DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA COM A 

DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a extinção do presente feito, diante 

da necessidade de pericia grafotécnica. 2. No entanto, não há que se falar 

em condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente quando a contestação apresentada pela parte 

Recorrida trouxe o contrato devidamente assinado pelo autor, cópia do 

documento pessoal (RG), bem como faturas, o que evidencia regular 

contratação e utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte 

Reclamante. 3. Outrossim, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, 

tendo em vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes, bem 

como a condenação em pedido contraposto. 4. Dessa forma, a sentença 

deve ser mantida em sua totalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. No 

entanto, observa-se claramente na contestação apresentada, que restou 

comprovada a relação jurídica com a parte requerida, notadamente quando 

foi apresentado o contrato devidamente assinado pela parte autora, termo 

de adesão, cópia do documento pessoal (RG), bem como faturas, o que 

evidencia a contratação dos serviços e afasta a alegada fraude. Logo, 

não há nos autos mínima comprovação da alegada falha na prestação do 

serviço do réu, e a prova da contratação trazida nestes autos, por si só, é 

suficiente para afastar a pretensão autoral. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por 

outro lado, a atitude da parte reclamante ao ajuizar a presente ação, deixa 

claro, segundo a interpretação do art. 80, incisos II, do CPC, que este 

incidiu na litigância de má-fé, senão vejamos: “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: (...) II- alterar a verdade dos fatos; (...)” O 

inciso II, do art. 77 do mesmo diploma processual civil cataloga em sua 

redação os inúmeros deveres de natureza processual, dentre os quais o 

de não formular pretensões sem fundamentos, vejamos: “art. 77. Além de 

outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento;” Já o apontado art. 79, do 

CPC, dá guarida à presente explanação e cristaliza de forma 

inquestionável a responsabilidade por parte da requerente no caso sub- 

judice: “art. 79. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé como autor, réu e interveniente.” No caso em análise, verifica-se 

que demonstrado pelos demais documentos juntados nos autos que o 

autor contratou expressamente com a Reclamada. Contudo, ao negar os 

referidos fatos, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, 

prevista no art. 80, II do CPC. Tendo em vista que a parte reclamante faltou 

com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado à multa, 

conforme o art. 81 do CPC. Portanto, no que se refere à condenação em 

litigância de má fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de custas 

processuais, sobre o valor da causa, bem assim como ao pagamento de 

multa de 9% (nove por cento) DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial no que tange à 

declaração de inexistência de débito e danos de ordem moral, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15; CONDENO a Autora por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, 

multa de 9% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do 

ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995.A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 
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para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002471-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002471-88.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAFAEL ALVES DA ROCHA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RAFAEL ALVES DA ROCHA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A DAS RELIMINARES - DA INÉPCIA DA INICIAL. De início, a 

requerida em defesa arguiu preliminar de inépcia da inicial, por entender 

que o extrato de negativação acostado nos autos pelo autor não possui 

idoneidade. Em análise, decido por AFASTAR a preliminar, pelo 

fundamento que a empresa requerida não comprovou ou trouxe 

documento que desconstituísse o extrato apresentado pelo requerente 

nos autos do processo. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Em defesa 

tempestiva, a requerida arguiu preliminar na falta de interesse de agir, por 

entender que a ausência nos elementos apresentado pelo requerente para 

o ajuizamento da presente ação. Em análise, decido por AFASTAR a 

preliminar arguida, visto que o requente na inicial alegou desconhecimento 

da dívida que resultou na negativação do seu nome, acosta nos autos 

extrato da negativação, desta forma entendo que o documento acostado 

nos autos são suficiente para propositura da ação. DA PROVA PERICIAL. 

Por fim a requerida, arguiu preliminar da prova pericial, por entender que o 

requerente desconhece ter contratado serviço da empresa requerida. Em 

análise, decido por AFASTAR a preliminar arguida, visto que no áudio mp3 

o requerente contrata um plano móvel, onde confirma seus dados 

pessoais, endereço, cep, valor do plano, e entre outro, desta forma é 

desnecessária a produção da prova pericial. DA INVERSÃO DO ONUS 

PROBATÓRIO. Em impugnação o requente arguiu preliminar da inversão do 

ônus da prova, por entender que se trata de uma relação de consumo. Em 

análise, decido por ACOLHER a preliminar requerida, com fundamento que 

a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do requerente. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Ultrapassada essa nuance, 

analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do NCPC, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Em síntese, alega o Autor que, inexista 

relação jurídica entre as partes, teve seu nome negativado indevidamente 

pela Requerida, no valor de R$ 193,55 (cento e noventa e três reais e 

cinquenta e cinco centavos), incluso na data 07/01/2019. que o mesmo 

nunca fez uso de tais serviços após o cancelamento ou sequer contratou 

outros serviços referentes a essa negativação, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, a 

Requerida defende a existência do débito ao proceder à análise dos 

registros existentes em seus sistemas, a parte autora realizou a 

contratação inicial do serviço de telefonia móvel pré-paga, linha (65) 

99915-6369, vinculada à conta 0376975660, posteriormente migrada para 

o plano pós-pago em 03/06/2019. contratação do serviço foi realizada 

através de contato. No entanto, a parte autora não arcou com a 

contraprestação pecuniária correspondente à todas as faturas emitidas 

pela prestação do serviço telefônico. O requerente impugnou a defesa da 

requerida, onde requereu a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. POIS BEM; Compulsando os autos, o áudio, observo que se trata 

contratação da linha telefônica; A inversão do ônus da prova não afasta o 

dever de o demandante provar suas arguições de forma mínima. Ademais, 

incumbe ao consumidor provar que pagou a dívida oriunda do contrato, 

uma vez que o requerido afirma que não houve o pagamento. No caso dos 

autos, a empresa demandada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis 

que juntou aos autos AUDIO MP3, onde o autor contratou o plano móvel 

com a requerida via telefone, confirma o endereço e os dados pessoais, 

nome da genitora, confirma o valor do plano (R$ 49,99 quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), com data de vencimento todo dia 21 de 

cada mês. A Empresa Reclamada comprova aos autos, a relação jurídica 

entre partes através de histórico de pagamento, e utilização da linha 

telefônica em questão, bem como apresentação de áudio MP3 , da qual a 

Reclamante confirma seu numero telefônico, seus dados pessoais: (nome 

completo, filiação, os três primeiros dígitos do CPF, data de nascimento, e 

endereço). Em que pese a Reclamante ter alegado a necessidade de 

perícia ao áudio apresentado na defesa, esta deixou de impugnar os 

extratos apresentados, do qual constou realização de pagamentos e 

utilização da linha telefônica móvel em questão. Portanto, a relação jurídica 

entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi 

comprovada, legitimando também a restrição apontada. E, no caso em tela 

observa-se verdadeira má-fé da Consumidora a merecer a devida 

reprimenda, anotando-se que, com a peça de contestação aportou 

extratos de pagamentos e utilização da linha móvel que não foram 

impugnados, tornando-se incontroverso. A proposição vertente 

consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração 

acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota 

o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em 

razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos 

de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento. Neste 

ponto, em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Recurso Inominado 

nº.: 0044738-97.2017.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente(s): Eliete Correa da Silva Recorrido(s): Claro S/A 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

12/03/2018 E M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- INSCRIÇÃO EM SERASA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA 

ATRAVÉS DE TELA SISTEMICA E AUDIO MP3 - DANO MORAL 

INOCORRENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - 

APLICAÇÃO DE OFICIO. A Empresa Reclamada comprova aos autos, a 

relação jurídica entre partes através de histórico de pagamento, e 

utilização da linha telefônica em questão, bem como apresentação de 

áudio MP3 , da qual a Reclamante confirma seu numero telefônico móvel 

da CLARO, seus dados pessoais: (nome completo, filiação, os três 

primeiros dígitos do CPF, data de nascimento, e endereço). As provas dos 

autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica e a legalidade do débito apontado em SERASA em nome do 

Reclamante. Recurso conhecido e improvido para manter a improcedência 

da pretensão inicial, e de oficio, reconheço a prática de litigância de má fé. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a demandada 

apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pelo Autor, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

declaração de inexistência de débito, bem como de indenização por danos 

morais. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A requerida requereu a condenação 

da parte autora ao pagamento do valor devido à ré, qual seja, R$ 193,55 

(cento e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido e 

acrescido de juros; Diante da comprovação da origem e relação jurídica 

demonstrada. DEFIRO o pedido e condeno o autor nesse sentido a pagar o 

valor de R$ 193,55 (cento e noventa e três reais e cinquenta e cinco 

centavos). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar que resta 

clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a inexistência da 

relação jurídica e débito devidamente comprovados nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária, 

consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DISPOSITIVO ANTE AO 
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EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados na inicial 

quanto à declaração de inexistência de débito, e eventual indenização por 

danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15. ACOLHO o pedido CONTRAPOSTO; e 

CONDENO o autor a pagar o valor de R$ 193,55 (cento e noventa e três 

reais e cinquenta e cinco centavos), com incidência de correção 

monetária pelo INPC apartir sentença e juros 1% apartir do evento ; 

DEFIRO a CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% 

sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. REJEITO 

todas as preliminares arguidas. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995.A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA CRUZ TESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002631-16.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO DA CRUZ TESTA REU: BANCO BRADESCO CUIABÁ, 12 

de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta RENATO DA CRUZ 

TESTA em face do BANCO BRADESCO S/A, DAS PRELIMINARES - DA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

De início, o Réu suscita preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 

do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa”[1]. Exatamente o caso em tela, no qual a 

Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Alega a 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece no valor de R$ 592,72 (quinhentos e 

noventa e dois reais e setenta e dois centavos) no dia 06/01/2019 ; no 

valor de R$ 429,39 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e nove 

centavos) 29/04/2019. Em contestação, de forma genérica, alega a parte 

Reclamada que houve contratação dos serviços, bem como que não 

houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

atuora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, 

deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez 

que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Pois bem; Fundamento e Decido; 

Neste contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ 

EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Pelo contrário, embora a parte reclamada 

tenha trazido aos autos apenas “prints de tela”, de forma genérica; não 

trouxe qualquer documento que provasse o regime do débito, logo, sem 

qualquer condão de fazer prova a seu favor. Observa-se um único 

documento trazido pela requerida, como assinatura do correntista, de 

forma inelegível, sem data, sem documento de identificação do autor; 

restando controverso a comprovação de ter autor aberto conta e 

adquirido cartão que ensejasse débito aqui discutido; Por fim, resta 

devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da Reclamante 

no Serasa sem a comprovação de que existisse qualquer vínculo com a 

empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer prova contrária, 

para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 
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este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, 

DECLARAR a inexistência do débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, disponibilização da 

negativação e correção monetária a partir da data desta sentença (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito 

para apreciação e posterior homologação. Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002537-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO REQUERIDO: OI 

S/A CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO 

MACEDO em face de OI S/A. O requerente afirma que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

R$ 103,17 (cento e três reais e dezessete centavos), incluso na data 

02/12/2017. O que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro 

de inadimplentes do SPC/SERASA, apontado pela requerida, nos órgãos 

de proteção ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo 

entre as partes. O requerido apresentou contestação arguindo, que a 

autora era titular do Terminal fixo 1: nº 3308.3041 Contrato nº 

5054151962, junto à requerida desde 24.07.2017. Ademais, o terminal fixo 

fora cancelado por inadimplência em 19.03.2018, eis que a parte autora 

não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 103,17) cento 

e tres reais e dezessete centavos). O requente tempestivamente 

impugnou a defesa arguida, e requereu a procedência dos pedidos na 

inicial. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão 

que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. DO MÉRITO No caso, o objeto da lide se trata negativação indevida, 

referente aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. A 

requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação a requerida, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Assim, o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova é medida que se impõe. Nota-se que a requerida apenas 

afirma a regularidade dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. 

Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que 

exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou 

não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que 

o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, 

do código de Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência da autora; A reclamada limitou-se em juntar 

apenas TELAS SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não 

possuem o condão de comprovar a veracidade dos do débito alegado. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. 

Portanto, a declaração de inexistência de débito atribuído à parte 

promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “ print ” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 
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finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS E RELATÓRIO DE CHAMADAS 

INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas e o relatório de chamadas 

juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a 

contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que 

devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros 

elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por 

meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de 

computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem 

do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a 

restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e não o 

consumidor suportar os riscos do negócio. A inscrição indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, sendo a inscrição 

discutida a única registrada. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1000814-50.2018.8.11.0044, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). O DANO MATERIAL 

relaciona-se com pecúnia, são aqueles que atingem diretamente o 

patrimônio do requerente, gerando despesas indevidas, logo caraterizado 

a necessidade da reparação ou restituição. Em análise ao fato e aos 

documentos nos autos, contato que não a comprovante ou qualquer 

documento que comprovasse o prejuízo ou o pagamento da indevida 

dívida que resultou na negativação. Desta forma decido por REJEITAR o 

Dano Material, com fundamento de não haver provas nos autos que 

comprovasse o prejuízo, ou qualquer desembolso sofrido pelo requerente. 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a parte ré indenizar 

a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao valor 103,17 

(cento e três reais e dezessete centavos), incluso na data 02/12/2017; 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção 

monetário do INPC, com juros de 1% a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002800-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A 

CUIABÁ, 12 de abril de 2020. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO 

INDEVIDO proposta por RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BMG S.A; DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA O Réu, em defesa tempestiva, pleiteia a extinção do feito sem 

julgamento do mérito, por entender ser ilegítimo para figurar no polo 

passivo da contenda, pois não teria gerado ou contribuído com os fatos 

narrados pela Autora. Que o contrato objeto de discussão na presente 

demanda FOI CEDIDO ao BANCO ITAU CONSIGNADO. Pois bem. Diante 

dos extratos de Holetrih, demonstram descontos pela instituição financeira 

BMG, resta patente sua legitimidade na lide; Aliado ao fato de que não há 
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comprovação da efetiva cessão do crédito discutido nestes autos ao 

BANCO ITAU BMG E, no caso em tela, considerando a dinâmica da relação 

de consumo, tem-se que a Autora está legitimada à propor ação contra o 

grupo econômico que efetivou os descontos consignados. Cumpre 

destacar ainda que os descontos realizados no holerite da autora estão 

sob a nomenclatura de “BANCO BMG ”, de modo que, por aplicação da 

teoria da aparência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Assim, 

AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva, e, consequentemente, por 

indeferir o pleito quanto ao suposto chamamento ao processo, 

principalmente considerando os termos do artigo 10º da Lei nº 9.099/95. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas essas nuances, 

NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual a i. Magistrada, à Mov. 06, ao 

analisar a antecipação de tutela, já deferiu a inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria 

maior facilidade de comprovar a legitimidade dos descontos. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação na qual a Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de contrato e débito entre as partes, aliados 

aos danos morais e materiais, negando a contratação empréstimo 

consignado em nome do banco requerido sob a denominação BANCO 

BMG CONSIGNAÇÃO pois não contratou e não recebeu nenhum valor ao 

suposto empréstimo),. Que a autora jamais contratou EMPRESTIMO 

CONSIGNADO com a empresa requerida, nesse valor; vindo a requerida 

simplesmente desde o ano a cima informado, a realizar o desconto em 

parcelas de R$ 41,84 (quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), 

chegando já a ser descontado o valor de R$ 3.560,55 (três mil quinhentos 

e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos);. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva, o Réu nega a 

existência de danos morais e materiais. POIS BEM. FUNDAMENTO E 

DECIDO; Para que o Réu seja responsabilizado, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da 

análise do feito, não se vê qualquer fundamento para que a Autora venha 

a ser cobrada, por reiteradas vezes, por cartão de crédito consignado. E 

o Requerido, em momento algum, logrou êxito em demonstrar a legitimidade 

dos aludidos descontos, deixando de cumprir com o seu ônus probatório 

do artigo 373, II do CPC. E, se, mesmo assim, procedeu aos descontos, 

comete ato ilícito, na forma do artigo 186 do C.C., pois viola toda a dinâmica 

do direito do consumidor, em especial o artigo 6º, III e VI do CDC. 

Observa-se, ainda, que o Requerido sequer comprovou ter efetuado 

qualquer transferência bancária em favor da Autora,. A reclamada não 

apresenta NENHUM documento; contrato assinado pela autora.; Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que 

excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política 

nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Ademais, tem-se que da defesa do Requerido extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

da autora, sequer legitima os descontos. Dado caráter de servidora 

estadual aposentada pelo estado MT, as consignações são 

regulamentadas pelo Decreto 691, de 12 de Setembro de 2016, de Mato 

Grosso: Art. 14 É de responsabilidade das Consignatárias: I – formalizar a 

autorização para desconto em folha de pagamento e manter sua guarda; II 

– formalizar o contrato de consignação e manter sua guarda; Face a 

possibilidade de contratos via telefone e afins, o desconto direto em folha 

de pagamento deve ter autorização expressa! E conforme artigo 14 do 

Decreto 691, era obrigação da ré apresentar tal autorização. O que torna 

verossímeis as alegações da autora; Consequentemente, verifica-se o ato 

ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, por cobrar 

débitos cuja idoneidade não conseguiu demonstrar. E é exatamente nessa 

conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Isso porque, não fosse os 

descontos indevidos reiterados na folha da autora, os danos não teriam 

se concretizado. Ademais, diante da Inversão do ônus da prova, caberia a 

demandada apresentar o referido contrato entre as partes, porém não 

restou exitosa, diante da inercia daquela instituição financeira. Em se 

tratando de feito de relação de consumo e negativa de contratação, cabe 

ao Reclamado a efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, 

a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Compulsando detalhadamente os 

autos, vislumbro que o Reclamado limita afirmar que em razão da fusão 

das empresas, os contratos de empréstimo consignado passou a 

pertencer a ITAU BMG CONSIGNADO, sem colacionar os documentos de 

tal cessão de crédito. Assim, resta caracterizada a falha na prestação de 

serviço pela Reclamada, posto que os descontos ocorridos no holerite da 

autora foram realizados pela nomenclatura de BMG CONSIGNADO, 

cabendo a esta, portanto, a comprovação da relação jurídica, o que não 

ocorreu. Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços 

do Réu, reconhecendo a ilicitude dos seus atos, nos termos dos artigos 

186 e 927 do C.C., na medida em que o Réu reteve valores da conta da 

Autora sem demonstrar sua licitude, o que configura pratica abusiva 

consoante artigo 39, III e IV do CDC. Insta ressaltar que a responsabilidade 

do Réu, como fornecedor de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do 

CDC, ao passo que é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se viu no 

caso em tela. Portanto, presume-se verdadeira a versão posta na inicial. E, 

na esfera da responsabilidade civil, não há nos autos fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito da Autora, restando configurado o ato 

ilícito, sendo o nexo causal a própria retenção indevida de valores. E, 

nesse sentido, aduz a jurisprudência pátria: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA RELATORA 

PATRÍCIA CENI Recurso Inominado nº: 0054157-10.2018.811.0001 - CIN – 

PROJUDI Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): 

BANCO BMG Recorrido(s): NILZA LINA ACOSTA BENITEZ Juíza Relatora: 

Dra. Patrícia Ceni Data do Julgamento: 10/12/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇAO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – 

ONUS DA PROVA DA RECLAMADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

CONTRATO E CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MATERIAL RECONHECIDO 

EM PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de 

ação de indenizatória em que a Recorrida alega que houve descontos 

indevidos em seu holerite, desde 2013, de empréstimo consignado que 

não pactuou. Ao final, pugna pelo reembolso dos valores descontados 

indevidamente, bem como indenização pelos danos morais sofridos. No 

que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, cumpre destacar que 

apesar da separação das empresas BANCO BMG e BANCO ITAU BMG , 

não restou comprovada a cessão do crédito que originou este feito ao 

BANCO ITAU BMG . Ademais, os descontos foram realizados sob a 

nomenclatura de “BANCO BMG ”, de modo que, por aplicação da teoria da 

aparência, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Aplica-se no caso 

em análise o Código de Defesa do Consumidor, de modo que, havendo 

negativa de contratação – como é o caso -, é ônus 2 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUÍZA 

RELATORA PATRÍCIA CENI da parte reclamada a comprovação da relação 

jurídica e a legitimidade dos descontos efetuados, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica 

e da legalidade dos débitos no holerite da Autora, forçoso se faz 

reconhecer a falha na prestação de serviço, bem como os danos 

materiais ocasionados. Dano material comprovado no importe de R$ 

22.239,82 (vinte e dois mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois 

centavos). No que tange ao dano moral, entendo que tal restou 

comprovado diante dos reiterados descontos por mais de 3 anos. O 

quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra 

adequado e proporcional ao que usualmente fixado por esta Relatora, haja 
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vista os sucessivos descontos realizados bem como os valores 

indevidamente abatidos. Recurso conhecido e improvido. DO DANO 

MATERIAL No tocante ao dano material, restou comprovado os diversos 

descontos indevidos mensais, totalizando o montante de descontos de R$ 

41,84 (quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), onde consta 

início em 02/2015, seguindo até 12/2019, observada pelos holerites. Razão 

pela qual acolho parcialmente o pedido de reparar os danos materiais 

causados ao Requerente condenando na restituição de forma simples; Ou 

seja, observa-se que incorreu período 59 meses de desconto indevido por 

R$ 41,84 parcelas que totaliza a quantia de R$ 2.468,56 (Dois mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); 

devendo a empresa demandada restituir devidamente corrigidos . DO 

DANO MORAL Já em relação ao dano moral, tem-se que os diversos 

descontos indevidos extrapolam os limites do mero aborrecimento, ainda 

mais diante dos valores significativos mensalmente descontados. Sendo 

assim é patente o dever de indenizar da Reclamada. Os fatos relatados 

são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem 

médio, e causam uma situação vexatória que ultrapassa a esfera do mero 

dissabor, acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, 

ao ver ser descontado em sua folha de pagamento, de maneira reiterada, 

valores diversos do efetivamente contratados. Em casos semelhantes, 

tem decidido a jurisprudência pátria: Recurso Inominado. Consumidor. 

Contrato de cartão crédito consignado. Negativa de contratação. Inversão 

do ônus da prova. Dever do banco de exibir o contrato celebrado. 

Inexigibilidade dos débitos. Danos morais configurados. Procedência em 

parte. Manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. 

Improvimento. (SILVA, Augusto Rachid Reis Bittencourt. Recurso 

inominado n. 1003740-86.2017.8.26.0572. J. em 24 Ago. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Out. 2018.) Restituição de valores. 

Descontos efetuados, pela recorrente, diretamente na folha de pagamento 

do recorrido. Débitos desconhecidos pelo recorrido. Recorrente que não 

comprovou a existência de relação jurídica que justificasse os descontos, 

limitando-se, tão somente, a sustentar sua regularidade. Devolução das 

quantias debitadas. Possibilidade. Dano moral. Transtornos financeiros e 

aborrecimentos suportados pelo recorrido. Descontos que recaíram sobre 

verbas de natureza alimentar. Dano extrapatrimonial configurado. Valor 

não excessivo. Recurso não provido. (CAMARGO, Emerson Tadeu Pires 

de. Recurso inominado n. 0003748-89.2011.8.26.0443. J. em 15 Jun. 2012. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Ago. 2018.). Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa do Réu, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Portanto, há que se observar a capacidade 

econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o 

enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da 

medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito; Sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) à Autora, como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: ANTE 

AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do Autor, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para Declarar a Inexistência vínculo 

contratual da requerente com a requerida, condenando a reclamada o 

cancelamento dos débitos aqui discutidos; CONDENO à restituir tais 

valores, na proporção simples, na quantia de R$ 2.468,56 (Dois mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos; 

devendo incidir correção monetária pelo INPC apartir sentença e juros de 

1% apartir do evento danoso,. CONDENO ainda o Réu, ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção 

monetária a partir da prolação desta sentença. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002491-79.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALINE EVELLY DA CRUZ LIMA REU: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ALINE 

EVELLY DA CRUZ LIMA, em face de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA DAS PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. De início, a 

requerida arguiu preliminar do deferimento da justiça gratuita, por entender 

que a autora ocultou a sua profissão na qualificação da inicial, e não 

colacionou o demonstrativo bancário ou cópias da CTPS. Em análise, 

decido por AFASTAR a preliminar com fundamento ao artigo 54 da lei n° 

9.099/95 estatui que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Em defesa a requerida arguiu preliminar 

de interesse de agir, por entender que a requente não é titular de um 

direito, visto que não foi realizado o pagamento do boleto, fato que 

autoriza que a Requerida busque maneiras para tentar receber o que lhe é 

devido. Em análise, a requerente alega que teve seu nome negativado e 

desconhece a dívida, acosta nos autos o extrato de negativação, por 

essa razão AFASTO preliminar por entender que a prova necessária para 

propositura da ação. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. A requerida 

arguiu preliminar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

por entender que a autora que a relação existente entre as partes não é 

de consumo, e sim, COMERCIAL. Porém, destaco que não junta nenhuma 

contraprova capaz e hábil afim de comprovar sua impugnação. É 

importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC 

nem sempre é econômica. Embora pouco frequente, não é impossível que 

o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda 

assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por 

exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que 

ocorre um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais 

relevantes do Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos 

algumas observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis 

(a critério do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força 

de lei (ope legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus 

da prova e que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. 

AFASTO A PRELIMINAR, em face dos fundamentos acima demonstrados. 

DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Na impugnação a autora 

manifestou pela preliminar de litigância de má-fé, por entender que a parte 

Requerente, apenas se utilizado do seu direito de ação, o qual é 

constitucionalmente reconhecido, para pleitear um direito que acredita ser 
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detentora. Em análise, AFASTO a preliminar, visto que a requerida acosta 

nos autos documentos com assinaturas e áudios com a autora, desta 

forma verifico que a autora tenta alterar os fatos. DA NECESSIDADE DO 

EXAME GRAFOTÉCNICO. Por fim, a requerida elencou preliminar da 

necessidade do exame grafotécnico, pelo fato da empresa requerida 

acostar nos autos documentos com assinatura da autora, cópia do RG, 

documentos esses que a autora desconhece a assinatura. Em análise, 

decido por AFASTAR a preliminar arguida, visto que as assinaturas são 

similares ao documento de RG acostado nos autos, desta forma é 

desnecessário a produção da prova pericial. Em síntese a requerente 

alega que teve indevidamente seu nome inscrito aos órgãos de proteção 

ao crédito, as seguintes ocorrências na data 17/03/2019 valor de R$ 

314,91 (trezentos e catorze reais e noventa e um centavos) e no dia 

18/04/2019 no valor de R$ 314,91 (trezentos e catorze reais e noventa e 

um centavos). Ofertada conciliação, restou infrutífera. A requerida em 

defesa tempestiva, arguiu que a autora é revendedora de produtos da 

requerida desde o ano de 2019. O pedido realizado pela Revendedora, de 

nº 82.259.553, referente a Nota Fiscal 252858, sendo em boleto de 30/60 

dias, no valor de R$ 314,91(trezentos e quatorze e noventa e um 

centavos), com vencimento em 20.02.2019, e R$ 314,91 (trezentos e 

quatorze e noventa e um centavos), com vencimento em 22.03.201, onde 

não foi realizado o pagamento dos débitos, resultando assim na devida 

negativação do nome da requerente. A requerente impugnou a defesa da 

requerida, e manifestou pela extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Pois Bem, Fundamento. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

uma vez que não reconhece os débitos oriundos da contratação. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a 

Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora está em 

débito com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. A reclamada apresentou nos autos 

o extrato de pedido assinado, nota fiscal, cópia do RG, áudios e fatura em 

aberto, débito que ensejou a negativação controvertida. A Empresa 

Reclamada comprova aos autos, a relação jurídica entre partes através 

áudios acostados nos autos; A autora confirma que realizou um cadastro 

coma empresa requerida, como os dados pessoais (RG, CPF, Data de 

Nascimento), endereço compatível com o extrato do pedido, tipo de 

pagamento e a realização da primeira encomenda com a requerida. Friso 

que restou comprovado pelas documentações anexa à contestação que a 

parte Autora realizou regular contratação, saldo devedor. Esse fato 

ensejou a pendência atual, que foi devidamente cobrada, nos termos da 

legislação vigente. Em que pese a Reclamante ter alegado a necessidade 

de perícia ao áudio apresentado na defesa, esta deixou de impugnar os 

extratos apresentados, do qual constou realização de pagamentos e 

utilização da linha telefônica móvel em questão. Portanto, a relação jurídica 

entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi 

comprovada, legitimando também a restrição apontada. E, no caso em tela 

observa-se verdadeira má-fé da Consumidora a merecer a devida 

reprimenda, anotando-se que, com a peça de contestação aportou 

extratos de pagamentos e utilização da linha móvel que não foram 

impugnados, tornando-se incontroverso. A proposição vertente 

consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração 

acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota 

o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em 

razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos 

de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento. Neste 

ponto, em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Recurso Inominado 

nº.: 0044738-97.2017.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente(s): Eliete Correa da Silva Recorrido(s): Claro S/A 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

12/03/2018 E M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- INSCRIÇÃO EM SERASA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA 

ATRAVÉS DE TELA SISTEMICA E AUDIO MP3 - DANO MORAL 

INOCORRENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - 

APLICAÇÃO DE OFICIO. A Empresa Reclamada comprova aos autos, a 

relação jurídica entre partes através de histórico de pagamento, e 

utilização da linha telefônica em questão, bem como apresentação de 

áudio MP3 , da qual a Reclamante confirma seu numero telefônico móvel 

da CLARO, seus dados pessoais: (nome completo, filiação, os três 

primeiros dígitos do CPF, data de nascimento, e endereço). As provas dos 

autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação 

jurídica e a legalidade do débito apontado em SERASA em nome do 

Reclamante. Recurso conhecido e improvido para manter a improcedência 

da pretensão inicial, e de oficio, reconheço a prática de litigância de má fé. 

R E L A T Ó R I O Egrégia Turma: Em pauta, Recurso Inominado interposto 

em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual 

julgou improcedente a ação ante a comprovação da relação jurídica entre 

as partes. A parte Recorrente se insurge em face da sentença de 

improcedência, alegando não ser a pessoa do áudio apresentado, e que 

as telas sistêmicas apresentadas não comprova sua relação jurídica. 

Pugnando pela reforma da sentença Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, 

assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das parcelas da 

compra em boleto que deram ensejo à negativação pela reclamada. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A requerida requereu a 

condenação da autora em pedido contraposto no valor total da 

negativação, qual seja R$ 751,79 (setecentos e cinquenta e um e setenta 

e nove centavos), com o valor corrigido; Diante da comprovação da 

origem e relação jurídica demonstrada. DEFIRO o pedido e condeno o autor 

nesse sentido a pagar o valor de R$ 751,79 (setecentos e cinquenta e um 

e setenta e nove centavos). DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, DEFIRO o pedido 

CONTRAPOSTO; e CONDENO o autor a pagar o valor R$ 751,79 

(setecentos e cinquenta e um e setenta e nove centavos). DEFIRO a 

CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. REJEITO todas 

as preliminares arguidas. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o 

Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 
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Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o autor realize o pagamento voluntário e o 

demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015819-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015819-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA AUXILIADORA NUNES RIBEIRO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A, CENTRO OESTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade 

de produção de prova oral, razão pela qual indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARCIA 

AUXILIADORA NUNES RIBEIRO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A e 

CENTRO OESTE VIAGENS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Aduz parte autora que adquiriu 

passagens aéreas para voar ida e volta de Cuiabá-MT para São Paulo-SP, 

com data de Ida 24/10/2019 e volta dia 27/10/2019. Alega que encaminhou 

fotografia de seus documentos à 2ª Requerida. Afirma que na data da 

viagem compareceu no aeroporto, no entanto, teria sido impedida de 

embarcar, porque teria constado em sua passagem aérea o seu nome de 

casada (Marcia Auxiliadora Nunes Ribeiro dos Reis), o qual teria deixado 

de adotar após o divórcio ocorrido neste ano de 2019, momento no qual 

teria voltado a adotar o seu nome de Solteira (Marcia Auxiliadora Nunes 

Ribeiro). Alega que por isso não conseguiu embarcar, uma vez que teria 

sido exigido dela a apresentação da certidão de divórcio, tendo se 

deslocado do aeroporto de Várzea Grande/MT até o bairro Dom Aquino em 

Cuiabá/MT e, quando efetivamente conseguiu retornar, já havia encerrado 

o embarque. Afirma que no dia seguinte conseguiu embarcar para o 

destino, no entanto, em razão do ocorrido alega que teria perdido um dia 

da sua viagem. Com isso, pleiteia danos morais e danos materiais 

condizentes a uma diária de hotel no valor de R$ 319,00 reais. Em que 

pesem as alegações da autora, constato que não merecem acolhimento, 

porquanto não houve a comprovação mínima dos fatos por ele alegados, 

especialmente porque não apresentou a comprovação de qual documento 

teria encaminhado. Ademais, observa-se no documento acostado pela 

Autora no ID 25862376 que o nome registrado pela mesma seria o de 

casada. Outrossim, ainda que se trate de relação de consumo, era ônus 

da consumidora demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço 

alegada, o que não foi feito. Assim, entendo ser improcedente os pedidos 

formulados na exordial. Sob este prisma: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO EM 

OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. PEDIDO 

INICIAL IMPROCEDENTE E CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO QUE NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR 

MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008373425, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/03/2019). 

Se isso não bastasse, não restou demonstrado qualquer prejuízo ou dano 

sofrido pela parte Autora, desse modo, a ausência de outros elementos 

e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado 

pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante 

do que efetivamente ocorreu. Logo, no caso em tela, não restaram 

comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o 

art. 373, inciso I, do NCPC. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005481-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005481-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR REQUERIDO: 

RAIA DROGASIL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 765 de 921



são suficientes para a solução da demanda. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Afasto as preliminares suscitadas, tendo em 

vista que não possuem amparo legal, especialmente porque restara 

comprovado que o veículo pertence à sua companheira. Afasto ainda o 

pedido de inclusão da Sra. LARISSA ALVES DA SILVA ao polo passivo, já 

que a triangularização processual já se aperfeiçoou. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

proposta por VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR em desfavor 

de RAIA DROGASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Narra a parte autora que no dia 26/06/2019 foi até o 

estabelecimento da Ré para realizar aquisição de produtos e estacionou 

seu veículo no estacionamento externo e privativo, destinado a clientela da 

loja. Informa que o estacionamento é gratuito mas constitui espaço 

reservado ao uso dos clientes com vagas demarcadas. Sustenta que 

após efetuar as compras, retornou ao veículo e verificou o vidro traseiro 

quebrado, carro arrombado e os pertences que estariam dentro do seu 

veículo haviam sido furtados. Aduz que comunicou o fato imediatamente 

aos prepostos da loja da Ré requerendo as imagens de segurança, o que 

não foi concedido por nenhum dos prepostos da Ré, inclusive gerente. Por 

fim, aduz que teve furtado um notebook, HD externo, mouse óptico, 

mochila e pasta do HD. Com isso, requer indenização por danos morais e 

danos materiais. A Ré pleiteia pela improcedência da ação. Passo a 

análise do mérito. Observa-se que a parte autora juntou nota fiscal da 

compra na drogaria, bem como BO feito no dia do fato e NF para a 

reparação do vidro quebrado dentro do estabelecimento. Ademais, o réu 

não apresentou contraprova, motivo pelo qual deve ser julgado 

procedente parcialmente o pedido material, quanto aos bens que foram 

comprovados através de notas fiscais, tais como, 01 NOTEBOOK DELL 

14" (R$ 1.961,62), mouse ótico USB (R$ 39,06) e conserto dos vidros 

quebrados (R$250,00). No que concerne à reparação pecuniária do dano 

moral, esta surge como forma de amenizar os dissabores que atingiram os 

(as) requerentes. Na hipótese dos autos, houve violação ao sentimento de 

segurança do consumidor para com o estabelecimento, ao confiar o 

depósito de seu carro. Na fixação do quantum devido, recomendam a 

doutrina e a jurisprudência que se observem os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, considerando, ainda, a extensão do 

dano, a intensidade do aborrecimento ocasionado, o grau de culpa e as 

condições pessoais das partes, de modo que iniba a reiteração do 

comportamento lesivo e não acarrete o enriquecimento ilícito da vítima. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO 

ESTACIONAMENTO DO SHOPPING. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. I - O constrangimento e os 

aborrecimentos sofridos pelos autores em razão de furto ocorrido em 

estacionamento de shopping, quando acreditavam que seu veículo estava 

seguro, caracteriza situação constrangedora que não pode ser 

considerada como mero dissabor, sendo capaz de ensejar dano moral 

passível de reparação. II - O valor da indenização por dano moral deve ser 

arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, suficientemente para compensar o dano causado à 

parte, sem implicar em seu enriquecimento ilícito, bem assim para servir de 

exemplo para a parte que com ele arca. Sopesados todos esses fatores, 

afigura-se apropriado o quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

01215246420188090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de 

Julgamento: 29/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

29/04/2019) Nesse contexto, entende-se que o valor DE R$ 2.000,00 

afigura-se apropriado, tendo em vista, principalmente, o dano 

experimentado pelos apelados e a capacidade financeira dos 

Requerentes. Ante o exposto, JULGO procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte 

Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e materiais no importe de R$ 

2.250,68 (dois mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) 

com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade 

contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 

1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 

do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMARIA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002622-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DOMARIA CRUZ DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 12 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

DOMARIA CRUZ DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A O autor 

afirma que não possui qualquer relação jurídica. Contudo, vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

valor R$ 92,23 e R$ 110,25, datadas de 26.10.18 e 26.01.19, inseridas em 

03.07.19 e 25.06.19 no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA 

SCPC/BOA VISTA. Assevera autora que acessou a plataforma 

CONSUMIDOR.GOV.BR e registrou sua reclamação (Protocolo 

2020.01/00002690708 o que resultou na indevida inserção de seu nome 

no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela 

requerida, nos órgãos de proteção ao crédito. O requerido apresentou 

contestação arguindo, o débito contestado é devido por decorrer do 

inadimplemento da parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos 

serviços efetivamente prestados pela Ré ; aderiu a pacote de serviços da 

Ré, habilitou as linhas telefônicas nº. referente à linha pré-paga número 

(21) 96718-7810, vinculada a conta 0354920071 e linha pré-paga número 

(21) 99801-4901, vinculada a conta 0359625661, sendo estas migradas 

para o plano Controle em 03/09/2018 e 27/10/2018, respectivamente, e 

canceladas em 23/01/2020, habilitada no plano CONTROLE, conforme telas 

sistêmicas. Aduz que a parte Autora deixou de efetuar o pagamento das 
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faturas; Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. É 

o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato 

que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado, nos termos do artigo 371 

do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DAS PRELIMINARES: A demandada argui aplicação da utilização da 

ferramenta “ consumidor.gov.br ”. É mera faculdade da parte autora, 

sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via 

administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando 

solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia 

constitucional do livre acesso à Justiça. REJEITO a preliminar arguida; DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 

economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. "Um dos aspectos mais relevantes do Código de Defesa 

do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas observações importantes 

sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se 

trata de inversão automática por força de lei (ope legis). Obs: no CDC, 

existem outros casos de inversão do ônus da prova e que são ope legis 

(exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por não acolher 

Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus da Prova, em 

face dos fundamentos acima demonstrados; DA AUSÊNCIA DE 

CONSULTA EXTRAÍDA NO SPC/SERASA: À defesa tempestiva, da Inépcia 

da Inicial argui que o documento apresentado nos autos, não é originária 

dos órgãos de proteção, que impossibilita de constatar a sua veracidade. 

No que tange ao comprovante de negativação, observa-se que o mesmo 

foi expedido pelo BOA VISTA, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual ACOLHO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais.. Afasto pedido de preliminar de audiência 

de instrução, ante as provas nos autos serem eminentemente de direito; 

aliado ao fato de serem suficientes ao convencimento motivado; não 

havendo necessidade de dilação probatória; O requerente pleiteia pela 

inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes (Telefonia) é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No caso, 

verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, 

pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor ou contratação da linha telefônica; Destaco ainda a 

parte autora reclamou administrativamente na plataforma 

CONSUMIDOR.GOV.BR, ocasião em que a ré reconheceu a ilegalidade na 

cobrança, se comprometendo a cancelar o débito e baixar a restrição 

SPC/SERASA; Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. A reclamada limitou-se a juntar TELAS 

SISTÊMICAS, expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão 

de comprovar a veracidade dos fatos alegados. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito atribuído à parte promovente, é medida que se 

impõe. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE 

AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA 

PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA 

EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA 

colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar 

a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade 

do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções 

efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível 

de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração 

a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) 

Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima 

pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier 

oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano 

que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à 

reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 767 de 921



neste sentido: “(...) A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER 

ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA 

A NECESSIDADE DE, COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E 

DISSUADIR, DE IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 

706/67). Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia 

excessiva e desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento 

parcial do recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos 

Pinhais – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – 

grifo nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 

9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO 

QUE REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS 

DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, em face de constar protestos em nome do autor, conforme se 

verifica no extrato, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à parte Reclamada. DISPOSITIVO: ANTE AO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido: Determinar que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), a contar do trânsito 

em julgado da sentença, o cancelamento das inscrições no cadastro de 

maus pagadores, sob pena de multa fixa de R$ 200,00 (duzentos reais). 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte 

autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do evento danoso,; REJEITO 

todas as preliminares arguidas pela requerida,; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado 

para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento 

voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o pedido de 

expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017863-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017863-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLODOALDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL COM PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA - 

“Inaudita altera pars proposta por CLODOALDO FERREIRA DA SILVA em 

face de BANCO PAN S/A decorrentes de supostos descontos indevidos 

em folha de pagamento. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. O requerente aduz que realizou 

contrato de empréstimo consignado com o demandado, contudo a 

instituição financeira maquiou o instrumento para constar juros do 

consignado de cartão de crédito. Pleiteia pela procedência da lide para 

determinar que a Reclamada proceda os descontos das parcelas 

diretamente da folha de pagamento do Reclamante referente ao contrato 

de financiamento nº 702723013. O requerido afirma que o autor utilizou o 

cartão de crédito para efetuar compras e saques. Sustenta que, no 

momento em que a parte opta pelo cartão de crédito, é feito uma reserva 

de margem consignável. Alega que não houve danos morais. Requer a 

improcedência da lide. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

autor não merece prosperar. Verifica-se através dos extratos juntados na 

defesa que o requerente utilizou o cartão de crédito da instituição 

financeira realizando saques. Ademais, os extratos demonstram os 

descontos mínimos em folha de pagamento para a quitação dos débitos. 

Com isso, desnecessária a juntada do instrumento contratual, visto que 

demonstrado de forma plana a pactuação do contrato de cartão de crédito 

com desconto mínimo do montante. Ademais o pleito do Autor não merece 

prosperar já que pleiteia pode ser observado no áudio acostado à defesa 

que o mesmo estava ciente dos termos do contrato, não sendo impugnado 

de forma satisfatoria. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: Recurso Inominado nº.: 

1000391-63.2017.8.11.0032- JA - PROJUDI Origem:JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTERecorrente(s):JURACY 

RODRIGUES DE MORAESRecorrido(s):BANCO PAN S.A.Juíza 

Relatora:Patrícia Ceni Data do Julgamento:02/07/2019 SÚMULA DE 

JULGAMENTO ? ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995E M E N T ARECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CARTÃO DE CRÉDITO COM 

MARGEM CONSIGNAVEL ? ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? TESE AFASTADA ? DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO APENAS DO MÍNIMO DO CARTÃO ? COMPROVAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE 06 TELESAQUES ? DESCONTOS DEVIDOS ? DANO 

MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Primeiramente, 

insta salientar, que a Autora altera a versão, dos fatos, na exordial alega 

que não contratou apenas serviços de Cartão de crédito, já em sede 

Recursal informa não ter assinado qualquer contato.Ao contrário do que 

afirma o Recorrente, de análise detida dos documentos juntados pela 

Reclamada, é de se concluir que a relação comercial firmada foi tanto de 

empréstimos consignados, bem como à aquisição de cartão de crédito 

com mínimo consignável.Com efeito, nota-se pelo contrato de adesão 

devidamente assinado pela Recorrente e documento pessoal, que esta 

contratou expressamente os serviços do banco.Ademais, restou 

expressamente utilizado o cartão de crédito, sendo comprovada a 

realização de 06 telesaques, apenas com o desconto mensal do valor 

mínimo da fatura, cabendo ao mesmo o pagamento do restante do 

débito.Deste modo, não há que se falar em danos materiais e morais, uma 

vez que os descontos são devidos.Cumpre anotar ainda a inexistência de 

comprovação de pagamento total do débito pelo Recorrente, ônus que lhe 

competia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.Assim, comprovada a 

contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência 

dos pedidos da inicial é medida que se impõe.Litigância de má fé 

configurada e que não pode ser afastada, apenas porque a parte é 

beneficiária da gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de 

penalidade à parte que alterou a verdade em JuízoRecurso conhecido e 

improvido.DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA No caso em comento é 

crível mencionar que a Recorrente, altera a versão dos fatos em sede 

Recursal, alegando ausência de qualquer contratação junto a reclamada, 

ante à apresentação de Prints, assinatura de contrato e documentos 

pessoais anexados em contestação.Apesar de o Recorrente afirmar que 

nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito pactuado, tal não merece 

prosperar, notadamente quando se verifica este utilizou da opção de 

consignado e cartão de crédito.Ademais, tem-se que apesar de afirmar 

que não efetuou telesaques, restou demonstrada a emissão de 6 TEDs na 
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conta bancária da autora, de forma que não nega o recebimento dos 

valores, limitando afirmar, genericamente, que nunca utilizou os serviços 

da reclamada.PRINTS ID.7773695Cumpre ressaltar que tais contratações 

ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do 

beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua 

extensão ?crédito?, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura 

diretamente em folha de pagamento do servidor.Desta forma, resta claro 

que foi pactuado entre as partes a utilização do referido cartão de crédito, 

cujo Prints anexados demonstram a realização dos TELESAQUES nos 

dias, situação que afasta a alegação de desconhecimento da natureza do 

negócio contratado.Outrossim, verifica-se que a parte Autora, sequer 

impugna o recebimento destes valores em sua conta, bem como deixa de 

apresentar extratos bancários que comprovem a ausência de TEDS 

realizados para sua conta, meio pelo qual comprovaria facilmente a 

s u p o s t a  f r a u d e  a l e g a d a . P E R Í C I A  G R A F O T É C N I C A - 

DESNECESSIDADEEfetuada juntada de contrato, com assinatura idêntica 

aquela constante na procuração, ata de audiência e documentos, não há 

que se falar em necessidade de perícia grafotécnica.Termo de Audiência 

id.7773698 Contrato id.7773695DO NÃO PAGAMENTODe análise dos 

autos, nota-se que o pagamento realizado pelo Recorrente foi apenas dos 

mínimos da fatura, os quais foram descontados diretamente em folha, 

cabendo à parte Recorrente ao pagamento mensal do restante do 

valor.Assim, é ônus do Recorrente em comprovar o pagamento do débito, 

consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, o que não o fez.DANO MORAL 

INCORRENTEAssim, não há que se falar em dano moral, uma vez que 

inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida.SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?.DA 

APLICAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉDa análise dos autos, foi 

constatada que a assinatura do contrato carreado junto aos autos, do RG 

da Autora bem como Prints de TEDS realizados em sua conta corrente, o 

que comprova a realização de negócio jurídico entre as partes, o que, 

notadamente contrapõe a argumentação autoral de que nunca contratou 

os serviços de Cartão de crédito consignado com a Recorrida.Bem se vê, 

portanto, uma verdadeira demonstração acadêmica da indústria do dano 

moral e da litigância de má fé que povoam os Juizados Especiais e 

impedem a celeridade processual, com inúmeras ações sendo distribuídas, 

tendo como embasamento jurídico ardis arquitetados por partes e, 

infelizmente, por alguns patronos ? cuja amnésia dos deveres assumidos 

no momento da colação de grau e do juramento ao obter a Carteira 

Profissional da OAB, pairam como uma sombra sobre a verdade e a 

lealdade processual.DO NÃO IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA 

DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 

BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇANo caso em comento, a 

alegação de que o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita não 

impede o reconhecimento e muito menos a condenação do mesmo, pelas 

penas de litigância de má fé.Neste mesmo sentido já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal:?(...) A multa a que se refere o art. 18 do CPC - também 

incidente sobre o beneficiário da gratuidade - possui inquestionável 

função inibitória, eis que visa a impedir a procrastinação processual e a 

obstar o exercício abusivo do direito de recorrer. Precedente? (AI 342393 

? 2ª Turma ? Min. Rel. Celso de Mello ? 06/04/2010)Desta forma, essencial 

se faz a manutenção da multa imposta na sentença de piso.HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS.Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.Ficando 

desde já, suspensa a Gratuita de Justiça, ante o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte Autora. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

É como voto.Patrícia CeniJuíza de Direito - Relatora (N.U 

1000391-63.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 

06/07/2019). Recurso Inominado nº.:1000123-66.2018.8.11.0034 

Origem:Juizado Especial Cível de RondonópolisRecorrente(s):VERONICA 

ROSA FERREIRARecorrido(s):BANCO CETELEM S/A.Juiz Relator:Marcelo 

Sebastião Prado de MoraesData do Julgamento:03/06/2019 E M E N T 

ARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ? NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA ?? 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR ? 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 ? SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - 

INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A 

CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.Versa a presente demanda, pleito 

de declaração de nulidade e inexistência de contrato, reparação por 

danos morais e devolução em dobro dos valores pagos, alegando que 

houve abusividade do contrato, falta de informação em face ao 

consumidor, em decorrência do empréstimo em cartão de crédito 

indesejado.Em defesa, a Recorrida alega a regularidade da contratação, 

do qual o autor utilizou das quantias emprestadas.Em razão da inversão 

do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu.No entanto, não há que se falar em condenação 

em litigância de má fé, pois a Reclamante em nenhum momento negou a 

relação jurídica com a empresa Reclamada, alegando apenas que não 

havia pedido o cartão de crédito ?RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL?, por acreditar que o mesmo somente havia contratado o 

empréstimo na forma consignado. Recurso conhecido e provido apenas 

para excluir a condenação por litigância de má-fé. (N.U 

1000123-66.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, 

Publicado no DJE 04/06/2019) Ante o exposto, julgo improcedente o 

pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016202-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VITOR SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016202-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAIO VITOR SANTOS DA CRUZ REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 
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do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Retifique-se o polo passivo, conforme 

requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CAIO 

VITOR SANTOS DA CRUZ em desfavor de TIM S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. A parte 

autora relata que contratou serviço de banda larga residencial junto a 

requerida, mas que depois de ter o seu aparelho modem queimado nunca 

mais conseguiu utilizar os serviços, mesmo após ter entrado em contato 

com a requerida para solicitar resolução. Aduz que a requerida 

permaneceu emitindo cobranças em seu nome, bem como veio a realizar a 

inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Com isso, 

requer indenização por danos morais. A Ré pleiteia pela improcedência da 

ação. Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida e 

interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via 

administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em 

vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, 

conforme o artigo 5º, XXXXV, da Constituição Federal. Passo a análise do 

mérito. Denota-se que a parte Autora não acostou aos autos qualquer 

documento que comprovasse as suas alegações, ou seja, protocolos de 

ligações à Requerida, ou pedidos de cancelamentos ou reclamações. 

Observa-se que não houve comprovação mínima das alegações contidas 

na exordial, tampouco dos danos sofridos. Desta forma, no caso em tela, 

não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos 

do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, 

conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte demandante não 

produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a conduta da 

reclamada. De outra banda, não há que se falar em indenização por danos 

morais, posto que para gerar um dano moral, o descumprimento de uma 

obrigação deve implicar em outras consequências que interfiram de forma 

significativa no estado psicológico da vítima ou danos aos atributos de sua 

personalidade, situação não demonstrada nos autos. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS O 

CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. DÉBITOS 

DESCONSTITUÍDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007740806, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 11/07/2018). De 

toda forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com 

elementos suficientes para melhor análise da demanda. Logo, no caso em 

tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que 

minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do NCPC. Portanto, 

considerando a insuficiência probatória, a improcedência do feito é medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003025-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DAMIANA NASCIMENTO BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003025-23.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAIS DAMIANA NASCIMENTO BASILIO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por THAIS DAMIANA NASCIMENTO BASILIO em desfavor de 

BRADESCARD (BANCO IBI S.A. BANCO MÚLTIPLO). Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que jamais manteve relação 

jurídica que justifique referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada demonstrou que a 

reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação de serviços 

devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que jamais 

foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação de 

seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, e a autora não impugnou a 

assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a improcedência 

dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. Em decorrência 

da comprovação da relação jurídica entre as partes, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 
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Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à 

causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000777-84.2020.8.11.0001. 

INTERESSADO: RAONI DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta 

por RAONI DA SILVA PEREIRA em desfavor de CLARO S/A. Consigno que 

o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado 

no Serasa pela empresa reclamada, posto que apesar de manter relação 

jurídica não possuía nenhum débito. Requer a declaração de inexigibilidade 

do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Consta da contestação que o 

crédito que originou a cobrança se deu em razão do não pagamento do 

período de utilização de 16/05/2017 a 31/05/2017, conforme 

satisfatoriamente demonstrado. Desta forma, entendo que restou 

caracterizado a dívida em desfavor da parte Autora. Ademais, verifica-se 

que não houve a juntada pela parte autora do extrato dos orgãos 

crediticios, o que inibe qualquer condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. Logo, julgo improcedente o pedido de 

danos morais. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002579-20.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AGEU ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. 

CUIABÁ, 13 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por AGEU ALVES DE ALMEIDA 

em face de CLARO S.A. DAS PRELIMINARES – DA SUSPENSÃO DO 

PRAZO De início a requerida em defesa, arguiu preliminar de suspensão 

do prazo, requerendo a tempestividade da defesa, pelo motivo que na data 

11/03/2020 foi realizada a audiência de conciliação, onde restou 

infrutífera. No entanto o prazo para a contestação teria início na data 

12/03/2020 e fim na data 18/03/2020, entretanto na data 17/03/2020 saiu a 

Portaria Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020 e a resolução cnj nº 313, 

de 19 de março de 2020, com os prazos processuais suspensos até 

30.04.2020. Em análise, decido por ACOLHER a preliminar arguida, com 

fundamento a Portaria Conjunta nº 247 de 16 de março de 2020 e a 

resolução cnj nº 313, de 19 de março de 2020, onde estão suspensos os 

prazos processuais até a data 30.04.2020. DA JUSTIÇA GRATUITA Por 

fim, a requerida arguiu preliminar da impossibilidade da concessão da 

assistência gratuita, por entender que o autor não acostou nos autos 

documentos que comprovasse sua hipossuficiência. Em análise, decido 

por AFASTAR a preliminar, com fundamento que o autor acostou nos 

autos a declaração de hipossuficiência, e a requerida não acostou nos 

autos nenhum documento que desconstituísse a declaração do autor. O 

requerente afirma que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada, referente aos débitos R$ 457,88 (quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e a segunda no valor de 

R$ 527,17 (quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos). E que 

se não houvesse o pagamento seu bom nome seria incluso na proteção 

ao crédito. Houve a audiência de conciliação, sem acordo entre as partes. 

O requerido apresentou contestação arguindo, que a parte autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 771 de 921



manteve vínculo com a ré, contrato sob n. 719/00204788-2, com o pacote 

MIX HD 2P CONFORTO FID (NET TV + NET Virtua), com data de instalação 

em 24/04/2018, atualmente desconectado. A contratação decorreu via 

telefone, porem as gravações não estão mais no sistema da requerida. 

Sem impugnação; É o breve Relato. Fundamento e Decido. Compulsando 

os autos, constato que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, 

razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o 

julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. DO MÉRITO No caso, o objeto da lide se trata negativação 

indevida, referente aos débitos, todavia a Autora desconhece tais débitos. 

A requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação a requerida, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Assim, o ratifico o pedido já concedido pelo 

Magistrado pela inversão do ônus da prova é medida que se impõe. 

Nota-se que a requerida apenas afirma a regularidade dos débitos, 

contudo deixou de comprovar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre eles. Assim, os elementos probatórios constantes 

nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança e da negativação; ou 

seja, a requerida não trouxe aos autos contrato; notificação ou qualquer 

outro documento que comprovasse origem da inadimplência da autora; A 

reclamada limitou-se em juntar apenas faturas e TELAS SISTÊMICAS, 

expedidas de forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a 

veracidade dos do débito alegado. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora é da parte 

ré, consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte 

autora alega não ter contratado os serviços da operadora requerida, a 

esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC. O “ print 

” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral . É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocor r ido ,  bem como i n i b i r  a  condu ta  abus i va . (N . U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. As telas e faturas juntados em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova. A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em faturas e telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e não o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. No entanto, nota-se pelos 

documentos juntados nos autos que não resta comprovado que o nome da 

parte autora foi negativado, tratando-se somente de cobranças 

indesejadas. Ademais, é evidente que apesar das cobranças, não houve 

qualquer negativação.. Inexistência de indícios de dano moral. Mera 

cobrança efetuada que não configura ilícito passível de indenização. 

Vê-se que ocorreu apenas mera cobrança, sem qualquer negativação 

indevida ou bloqueio de seus créditos que pudessem ocasionar prejuízos 

ao autor, sendo evidente a ausência de qualquer transtorno ora suscitado 

pelo autor. Portanto, verifico que a situação ocorrida não enseja a 

indenização, pois se trata de mero aborrecimento corriqueiro do dia a dia 

moderno. Desta forma, compulsando os autos verifico que não houve 

qualquer negativação do nome do Autor, muito menos há indícios de que o 

Autor iria ter seu nome negativado, sendo assim, não há o que se falar em 

qualquer abalo à honra da Autora. Tal situação, consoante reiterado 

entendimento deste Egrégio Colegiado, não induz ao reconhecimento do 

dano moral, tratando-se, em verdade, de mero aborrecimento, os quais 

estão sujeitos todos que participam de uma relação consumerista. Logo, 

entendo que não se trata de situação capaz de gerar um abalo, passível 

de indenização, notadamente quando sequer comprovado qualquer 

ameaça de negativação ao nome do Autor. A configuração do dano moral 

requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade, o que não se 

verificou no caso concreto, posto que não houve qualquer comprovação 

de abalo à sua honra, sendo de se concluir que os fatos narrados não 

suplantam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, não havendo em 

que se falar em danos morais. Sopesando tais critérios, entendo que não 

há o que se falar em DANOS MORAIS, visto que o autor não acostou nos 

autos o extrato de negativação, ou seja, o autor não teve seu nome 

inscrito no cadastro de proteção crédito, a conduta da empresa não 

ensejou a caracterização dos pressupostos que balizam o dano moral, 

causando apenas mero aborrecimento, não estando este sedimentado no 

instituto dano moral, que representa a ofensa aos direitos de 

personalidade. Sem isso não há que se falar em dano moral. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a inexistência de 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, 

referente ao valor R$ 457,88 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e oito centavos), e a segunda no valor de R$ 527,17 (quinhentos e 

vinte e sete reais e dezessete centavos). RATIFICO a liminar concedida . 

INDEFIRO pedido Dano Moral, ante as razões já fundamentadas; Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

6º Juizado para apreciação e homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020466-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSEMAR MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020466-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUSEMAR MARIANO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 12 de abril 

de 2020. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ 

PEDIDO TUTELA URGÊNCIA proposta JUSEMAR MARIANO DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S.A. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Ressalto ainda que na oportunidade da audiência de 

conciliação as partes não manifestaram interesse na realização de 

audiência de instrução e julgamento em razão da ausência de 

necessidade de produção de prova testemunhal, o que autoriza o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Do mesmo modo, a reclamada sustenta que o extrato de 

negativação apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Quanto a preliminar de 

Conexão e Litispendência,em trâmite Juizado especial Cível de Cuiaba, em 

que pese tratar-se mesmas partes, trata-se de objeto distinto, negativação 

com valor diverso; Além do fato de já ter sido objeto de sentença com 

resolução mérito; Razão pela qual REJEITO a preliminar; Deixo de acolher a 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, em que pese as negativações discutidas 

pela parte autora nestes autos foram incluídas em 04/11/2015; tendo em 

vista que, embora o prazo prescricional seja trienal, conforme alegado 

pela parte reclamada, é certo que seu termo inicial começa a contar da 

data da ciência inequívoca da ofensa, o que nos autos restou 

demonstrado pela data constante do extrato de negativação trazido com a 

inicial, qual seja, 10/12/2019, portanto, não havendo que se falar em 

prescrição. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A parte autora afirma que teve 

seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela 

reclamada, ressaltando que “desconhece os débitos cobrados, sendo um 

na data R$ 157,65 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), contrato n°0000415026201510; Autor afirma que jamais 

contraiu dívidas com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse 

gerar o suposto débito, razão pela qual sustenta que as restrições 

lançadas são indevidas. Por sua vez, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Ocorre que em defesa, a parte 

reclamada traz documentos que são hábeis a comprovar que os débitos 

questionados pela parte autora tratam-se de pendência financeiras 

referentes à UC cadastrada em nome da reclamante sob o nº 415026-4, 

existindo faturas regulares de consumo em aberto no valores R$ 157,65 

(cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), contrato 

n°0000415026201510,, conforme demonstrativo de débitos. Destaco que 

demandada colaciona termo de ocorrência e inspeção nº: 678168 que foi 

realizado na residência da autora, sendo encontrado irregularidades, com 

CARTA AO CLIENTE - 2ª VIA; Relatório Fotográfico, Vistoria, com 

comprovante de entrega de Protocolo Carta de Recuperação de Consumo 

com assinatura do autor as 13h00 em 10/10/2018, não havendo que se 

falar fraude, conforme ID. 29328227; Em que pese ausência de 

Impugnação pelo autor, conforme decurso prazo, precluindo seu direito de 

impugnar os documentos juntados pela demandada; Destaca-se ainda que 

a reclamante não traz qualquer comprovante de residência em seu nome, 

gerado à época dos débitos lançados, de forma a demonstrar que teria 

residido em endereço diverso do endereço vinculado à unidade 

consumidora cadastrada em seu nome. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES LÍCITA. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA 

AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO 

À ÉPOCA DO CONSUMO COBRADO PELA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006220834, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 30/08/2016) Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Por outro lado, acolho 

parcialmente o PEDIDO CONTRAPOSTO da reclamada em reaver seu 

crédito no referente ao valor da negativação, no montante de R$ 157,65 

(cento e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos),, conforme 

demonstrativo de débitos apresentado. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No 

caso em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos 

constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que 

minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte 

demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a 

negativação levada a efeito pela reclamada. Não sem propósito, o autor 

não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e ACOLHO 

parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à reclamada o valor de R$ 157,65 (cento e cinquenta e sete reais e 

sessenta e cinco centavos), referente ao montante dos débitos 

inadimplido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. REJEITO as preliminares arguidas; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S E N T E 

N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, caso o autor realize o pagamento voluntário e 

o demandado manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA CRISTIAN AVANSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002217-18.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEYLA CRISTIAN AVANSI REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A, SICREDI CENTRO NORTE CUIABÁ, 13 de abril de 2020. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, proposta por KEYLA CRISTIAN AVANSI, em face 

de LATAM – LINHAS AÉREAS S/A e SICREDI OURO VERDE MT. DAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Em defesa, a empresa TAM 

arguiu preliminar da ilegitimidade passiva, por entender que a cobrança 

realizada indevidamente no cartão de crédito da parte autora é de 

responsabilidade da instituição financeira do cartão de crédito da autora. 

Em análise, decido por AFASTAR a preliminar arguida, com fundamento 

que conforme os documentos acostados nos autos, verifica-se que a 

prestação de serviço é da empresa LATAM, ficando assim a SICREDI, 

como intermediadora da transação da relação entre as partes. A empresa 

SICREDI, em defesa também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, por 

entender que a falha de serviço foi cometida pela empresa TAM. Em 

análise, decido por AFASTAR a preliminar arguida, visto que as duas 

empresas (TAM E SICRED) possui responsabilidade solidária, pois ambas 

prestam serviço a requerente, aliado ao fato cartão de crédito pertencer a 

conta da autora com a instituição financeira. Pois bem; A requerente alega 

que 17/09/2019 fez três tentativas de compra no site da Latam, mas no 

momento de finalizar a compra recebia uma mensagem de erro, o que a 

motivou a realizar a compra por telefone. ao conferir a fatura do cartão 

com vencimento para 15/10/2019 constatou a cobrança da primeira 

parcela (1/4) de quatro passagens aéreas, referente às três tentativas e a 

passagem que foi efetivamente comprada via telefone. Em 12/10/2019 

ligou solicitando um posicionamento da empresa LATAM, 13/10/2019 

obteve resposta da Latam via e-mail, informando que seria estornado para 

o seu cartão de crédito. Entretanto o estorno aconteceu somente no 

01/2020, levando assim a autora a realizar um empréstimo parar cobrir as 

faturas. Ofertada a conciliação, restou infrutífera. Em defesa, a empresa 

TAM arguiu que houve o cancelamento dos valores por chargeback, em 

05.01.2020. No ato da reclamação, a empresa Ré suspende a cobrança 

do valor da compra contestada, creditando a fatura. Desta forma, não 

aponta qualquer falha na prestação de serviços por parte da empresa Ré, 

a qual agiu de forma diligente e cautelar. A empresa SICREDI, arguiu em 

defesa que as compras lançadas pela LATAM, legítima foi à cobrança no 

cartão de crédito da autora. foi verificado que não tem nenhum registro de 

contato da empresa Latam solicitando estorno da operação. Fora realizado 

um atendimento junto à Sra. Keyla Cristian Avansi, via suporte telefônico, 

no dia 06/12/2019, no qual a mesma solicita o estorno de constatação por 

duplicidade. A requerente não apresentou impugnação da defesa das 

requeridas. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. 

Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC. Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a 

doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior 

e Rosa Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. 

RT, 2002): "[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) 

não poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o início da 

demanda de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e que, 

havendo non liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus 

da prova." No mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. 

A prova no Direito Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): 

"[...] é orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra 

de julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento 

da sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". 

Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da instrução é que 

se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. 

Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão 

está previsto expressamente no texto legal". FUNDAMENTO E DECIDO; No 

caso vertente, a requerente alegou a falha no serviço referente a compra 

de passagens Aéreas, onde a mesma fez três tentativas de compra pelo 

site da TAM; Observa-se que de fato incorreu erro na aquisição da 

compra das passagens 04 parcela de R$ 326,20; o que ensejou a compra 

via telefone; Junto a instituição financeira, através do extratos do cartão 

dias após descobriu que as três tentativas foram descontadas no cartão 

de crédito; Autora solicitou o estorno das indevidas compras. Tendo 

apenas o estorno na data 05.01.2020 no valor R$ 326,20, diante dessa 

demora a autora realizou um empréstimo para pagar a indevida cobrança. 

Neste contexto, caberia às partes reclamadas comprovarem os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveriam provar a licitude da 

cobrança por prestação efetiva dos serviços e que não houve falha no 

serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Sendo que sequer houve contestação específica acerca do 

contrato de empréstimo feita pela autora. Saliento que, não há provas 

suficientes nos autos que comprovam as articulações fático-jurídicas 

invocadas pela parte reclamada, de modo que a produção probatória que 

lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do 

artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. 

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”. Sendo assim, 

tenho que as prestações dos serviços pelas empresas reclamadas foi 

deficiente, pois ficou evidenciado nos autos a demora para solucionar o 

problema da autora, onde a empresa TAM continuou cobrando cerca de 

três meses fatura de cartão de um serviço cancelado; Ou seja deixando a 

autora arcar com o débito indevido nos meses 10/19, 11/19/ e 12/19, vindo 

a cancelar no mês 05/01/2020. Ressalta-se que além da demora de 

cancelar o débito, a empresa TAM cancelou apenas duas parcelas das 

quatros indevidas, ou seja, a requerida após três meses cancelou apenas 

metade dos débitos cobrados indevidamente. A empresa SICREDI, diante 

de toda reclamação feita pela requerente, não acostou nos autos nenhum 

documento, prova de que houve reembolso das parcelas descontadas; 

Além do fato restar incontroverso o empréstimo contraído em 16/12/2019 

da autora no valor R$ 3.914,40 para quitar as faturas do cartão de crédito. 

Diante do fatos controvertidos, ambas requeridas, não prova de que 

houve reembolso das faturas cobradas em sua totalidade; Apenas 02 

parcelas foi reembolsada na data 05/01/2020, que somadas totaliza R$ 

1.957,20; Nessas condições, concluo que a prestação de serviço foi falha 

e, portanto, culmina o seu dever de indenizar a parte reclamante pelos 

danos morais e materiais a ela causados. Imperioso, também, destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, a indenização por danos materiais e morais é medida que se 

impõe, devendo a parte reclamada (TAM) restituir o valor cobrado nas 

faturas de cartão de crédito da reclamante. Conforme os documentos 

acostados nos autos, a empresa TAM reembolsou a requente na metade 

dos débitos cobrados indevidamente. Diante disso é necessário o 

pagamento do restante para a autora, para o cancelamento total do débito. 

Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na 

hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples referente aos valores que a empresa TAM não 

reembolsou, no total de R$ 1.957,20 (um mil e Novecento e cinquenta e 

sete reais e vinte centavos). Cabe ressaltar, que a reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 
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Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1”. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB Rel. Min. Nancy Andrighi). (...) (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe as requeridas a conduzir-se de forma a atender as expectativas 

do consumidora, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, concluo que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização por 

dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67)”. 

Comporta redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso. - (TJPR. ApCiv 0113615-8 (8666) - São José dos Pinhais. 5ª 

C.Cív.. Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira? DJPR 17.06.2002). - grifo nosso. 

Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra 

que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS 

JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS 

EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade 

amparada por Lei.” - grifo nosso. Tenho que autora faz jus ao dano moral, 

uma vez que comprova a relação jurídica entre as partes, os descontos 

indevidos de um serviço cancelado; Aliado ao fato de que autora teve que 

contrair empréstimo para quitar as faturas do cartão cobradas 

indevidamente; Ora, destaca-se que das cobranças indevidas, superou o 

mero aborrecimento causado; Tendo autora que arcar com serviço 

cancelado; Faturas de cartão de um serviço que não se perpetuou; 

gerando frustração, angústia e receio de ficar devedora com própria 

instituição financeira, ora fornecedora do cartão de crédito; Ademais, 

sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo ainda como punição às partes reclamadas TAM e SICREDI, pela 

cobrança de valores indevidos e pelo descaso com a parte consumidora 

que tentou, resolver administrativamente, sem que lhe fosse apresentada 

solução ao caso vertente. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para a fim de 

CONDENAR a empresa TAM – LINHAS AÉREAS S/A, a título de DANOS 

MATERIAIS a restituir para a parte autora do valor de R$ 1.957,20 (um mil e 

Novecento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), com incidência de 

correção monetária pelo INPC apartir sentença e juros 1% apartir do 

desembolso. CONDENO as empresas LATAM – LINHAS AÉREAS S/A e 

SICREDI OURO VERDE MT, solidariamente ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a partir do evento danoso. 

REIJEITO todas as preliminares requeridas. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS JUÍZ LEIGO S 

E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 

e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002604-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILSON ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. CUIABÁ, 11 de abril de 2020. Vistos. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DERELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AILSON ANTONIO DA 

SILVA VA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A,. RELATÓRIO O autor 

afirma que não possui qualquer relação jurídica. Contudo, vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, referente ao débito 

incluída no valor total de R$ 172,83 (cento e setenta e dois reais e oitenta 

e três centavos) vinculados aos seus dados pessoais, com data de 

inclusão 10/01/2016, com um suposto número de contrato 0249622374, o 

que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC, apontado pela requerida, nos 

órgãos de proteção ao crédito. O requerido apresentou contestação 

arguindo, o débito contestado é devido por decorrer do inadimplemento da 

parte Autora quanto ao pagamento da utilização dos serviços 

efetivamente prestados pela Ré; Houve a audiência de conciliação, sem 

acordo entre as partes,; É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARES - DA 

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC: A requerida 

contesta a inversão do Ônus da Prova, com base nos incisos da que não 

há verossimilhança nas alegações da autora e hipossuficiência; Porém, 

destaco que não junta nenhuma contraprova capaz e hábil afim de 

comprovar sua impugnação. É importante esclarecer que a 

hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. 

Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja 
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economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser 

hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo 

(paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre 

um erro médico que o deixa cego). "Um dos aspectos mais relevantes do 

Código de Defesa do Consumidor é a possibilidade de inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, [do CDC]. [...] façamos algumas 

observações importantes sobre esta inversão [...]: É ope iudicis (a critério 

do juiz), ou seja, não se trata de inversão automática por força de lei (ope 

legis). Obs: no CDC, existem outros casos de inversão do ônus da prova e 

que são ope legis (exs: art. 12, § 3º, II; art. 14, § 3º, I e art. 38. Opino por 

não acolher Preliminar na contestação da requerida, da Inversão do Ônus 

da Prova, em face dos fundamentos acima demonstrados; DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO O requerente 

pleiteia pela inversão do ônus da prova. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes (Telefonia) é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados, pelos quais vislumbro nos presentes autos. No 

caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em relação ao 

requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico sobre os fatos. 

Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as 

partes; Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. DO MÉRITO Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, uma vez que o ponto controvertido da presente seria 

facilmente esclarecido com a juntada do contrato e da fatura respectiva 

comprovante do débito. Nota-se que o Autor apenas afirma a regularidade 

dos débitos, contudo deixou de comprovar o fato, juntando apenas 

relatório de chamadas e faturas unilaterais. Nesse passo, mostra-se de 

bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et 

allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é 

a mesma coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se 

desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de 

Processo Civil. Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a 

condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. Assim, os elementos 

probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade da cobrança 

e da negativação; ou seja a requerida não trouxe aos autos contrato; 

notificação ou qualquer outro documento que comprovasse origem da 

inadimplência do autor; Em que pese requerida trazer defesa genérica; 

Com apenas faturas de cartão, com endereço distinto do apresentado pelo 

autor A reclamada limitou-se a juntar TELAS SISTÊMICAS, expedidas de 

forma unilateral, que não possuem o condão de comprovar a veracidade 

dos fatos alegados. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Portanto, a declaração de inexistência de 

débito atribuído à parte promovente, é medida que se impõe. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de TELA SISTÊMICA colacionada 

e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido.(N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) De outro 

lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, tendo em vista que 

não há nos autos nenhum documento ou contrato assinado pela parte 

autora. Assim, não comprovada a ilegitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. QUANTO A INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 385 STJ: Por fim, diferente do alegado pela parte autora, 

verifico que há negativações preexistentes no extrato apresentado 

SPC/SERASA, empresa ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S.A em 

data 09/12/2015 07/02/2016 valor R$ 79,51, 10/11/2015 e outra ENERGISA 

MATO GROSSO /DIST ENER S.A valor R$ 48,86, que não estão sendo 

discutidas judicialmente, JÁ QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE 

TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, 

não havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, 

é certo que possui outras negativações preexistentes, fato este que 

inviabiliza a indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou 

a Segunda Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos 

Repetitivos (Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada 

por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo 

tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera 

indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo 

o direito ao pedido de cancelamento da negativação.” DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a Inexistência de Débitos 

da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes 

referente à dívida discutida nos autos, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 

55, da Lei n.º 9.099/95). AFASTO as preliminares arguidas pela requerida; 

Quanto ao DANO MORAL, ante incidência da súmula 385 STJ, Indefiro 

pedido; Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente projeto 

de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo SENTENÇA 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-18.2020.8.11.0001
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CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002314-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CARIN BARBOSA DOS SANTOS REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 13 de abril de 2020. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por CARIN BARBOSA DOS 

SANTOS em face da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A 

requerente alega que a requerida inseriu 11 (onze) vezes seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, totalizando no valor de R$ 2.495,22 (dois 

mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), porém 

aduz que jamais celebrou contrato com a instituição de ensino. Ofertada a 

conciliação, restou infrutífera. A requerida em defesa, arguiu que a parte 

autora experimentou, tão somente aborrecimentos ordinários, rotineiros, 

que, jamais atrairiam a lunática pretensão de condenação em danos 

morais. A requerente não impugnou a defesa da requerida Fundamento. 

Decido. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova. E não há nos autos nenhum documento 

ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral, pois a Ré nada apresentou que comprovasse a 

legitimidade para impedir a matrícula. E, justamente, o ponto controvertido 

da lide é negativação indevida pela requerida, conforme extrato de 

negativação acostado pela autora. Observa-se que a requerida acostou 

nos autos uma defesa totalmente genérica, onde não atacou nenhuma 

alegação feita pela requente, não acostou nos autos nenhum documento 

ou ao menos telas sistêmicas que comprovasse ou desses indícios do 

nome da autora nos sistemas da instituição requerida. Assim, os 

elementos probatórios constantes nos autos, demonstram a ilegitimidade 

da cobrança e da negativação; ou seja, a requerida não trouxe aos autos 

contrato; notificação ou qualquer outro documento que comprovasse 

origem da inadimplência da autora; Entretanto a requerente acostou nos 

autos documentos que comprova a negativações, como print de celular 

onde recebeu cobrança da requerida por sms, print de tela onde sofreu 

restrição devida a negativação e protocolo onde consta que procurou 

resolver administrativamente. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora é da parte ré, 

consoante art. 333, II, CPC. Tenho que não restou demonstrada a relação 

jurídica entre as partes, uma vez que além do fato de que a parte 

Reclamada não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a 

relação jurídica entre as partes. Assim, não havendo qualquer 

comprovação da relação jurídica, bem como a legitimidade da negativação 

em nome do consumidor, há de ser reconhecida a inscrição por dívida 

indevida, tenho que os danos morais devem ser mantidos, já que são in re 

ipsa. É certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o 

dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente 

e da vítima, bem como a inexistência de negativações posteriores. E é 

exatamente nesse sentido que se amolda a jurisprudência semelhante: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ACOLHIDA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

negativação indevida no nome do consumidor por obrigação considerada 

indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que decorre do 

próprio fato e independe de prova do prejuízo sofrido pela vítima. Eleva-se 

o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos 

parâmetros da proporcional idade e razoabi l idade.  (N. U 

1002614-76.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 

17/03/2020). No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo 

art. 186 do Código Civil, e pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da Ré. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, no caso 

em tela, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados à parte Autora em razão da negativação indevida 

efetivada pela reclamada, o que reflete, justamente, nos bens jurídicos 

acima mencionados, sendo desnecessária, nesses casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a empresa reclamada agiu com negligência ao 

efetuar cobranças indevidas, e inserir o nome da Autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Ademais, se tratando de relação de consumo, a Ré 

está sujeita à ampla aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a instituição de ensino quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu, ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não se verifica nos presentes autos. E, ao nosso ver, o dano moral 

resta amplamente configurado, principalmente quando se analisa o 

desgaste transpassado pela Autora pela evidente e confessa falha na 

prestação de serviços pela Ré. Quanto à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO ANTE AO EXPOSTO, nos moldes do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

quanto OBRIGAÇÃO DE FAZER para declarar a inexistência do débito, do 

valor R$ 2.495,22 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e 

dois centavos); CONDENO a requerida em DANOS MORAIS no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso . 

Ratifico a Antecipação de Tutela, concedida anteriormente; Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 6º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020478-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020478-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 9 

de março de 2020. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DEDECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

PEDIDO DE TUTELA ACAUTELATÓRIA-LIMINAR proposta por ANA PAULA 

LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA. PRELIMINAR - 

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – ART. 485, VI, NCPC ; A requerida argui prelimnar que a 

pretensão de revisão das contas referentes aos meses de setembro e 

outubro/2019 já restou amplamente satisfeita, consoante se depreende da 

documentação carreada aos autos, tendo a requerida procedido, por mera 

liberalidade, o refaturamento dos débitos em questão para o consumo 

médio da unidade consumidora da parte autora, calculados em 540 kWh e 

597 kWh, requer a devida extinção do feito, sem resolução de mérito, pela 

perda superveniente do objeto; No entanto, tem-se que os pedidos iniciais 

abrangem, ainda, a condenação por danos morais, razão pela qual 

AFASTO a preliminar de perda de objeto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. Analisando a questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que trata-se de prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Alega Autora suposta 

cobrança de faturas acima do consumo médio. Assevera, que a 

concessionária seja condenada a revisar a fatura de energia elétrica 

referente aos meses de setembro e outubro/2019 nos valores de R$ 

561,87 e R$ 604,02 da unidade consumidora de nº 217620-4, pois entende 

que elas são muito superiores à sua média. Pugna ainda, pela condenação 

da concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais 

no valor absurdo de R$ 30.000,00, em razão da mera cobrança efetuada; 

Observa-se que seus pedidos bastam-se na liminar para abster de 

interromper a energia em razão dos fatos, bem como a retificação das 

faturas questionadas. Foi concedida liminar para que a Ré se abstivesse 

de interromper a energia na unidade consumidora da Autora. Oportunizada 

a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por prosseguir com 

a demanda. Em defesa tempestiva , a demandada pontua que os valores 

cobrados representavam cobranças regulares, representativas de 

variação de consumo. Aduz não ter cometido ato ilícito contra a autora, 

uma vez que o débito decorreu do real consumo da UC referida nos 

meses de Setembro e Outubro/2019. Declara a empresa requerida que, 

fora realizada vistorias no aparelho medidor e a realização de testes, não 

tendo sido verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor. Afirma 

a ré que, o que houve foi um consumo anormal realizado pela própria 

Autora, que pode ter sido ocasionado por diversos fatores, que a 

responsabilidade da concessionária Ré se limita até o ponto de entrega 

que é o medidor de energia, conforme Regulamento ANEEL. Impugnação 

apresentada. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO Cumpre-nos ressaltar que a presente contenda versa 

acerca de relação de consumo, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência da Autora, uma vez que a Ré está mais 

apta a provar a regularidade de suas atitudes, razão pela qual a i. 

Magistrado já concedeu a inversão do ônus da prova, à oportunidade em 

que se analisou a liminar, o que OPINO por ratificar, nesta ocasião, 

consoante autorizado pelo artigo 6º, VIII do CDC, justamente para 

proporcionar equilíbrio à relação processual. Inobstante à inversão do 

ônus probatório, cabia à Ré demonstrar fatos que viessem a desconstituir, 

modificar ou extinguir o direito da Autora. Apesar da demandada 

asseverar a legitimidade das cobranças, fundamentando-as no exercício 

regular de direito, trouxe apenas provas frágeis, que não são hábeis à 

legitimar os valores cobrados.. Pois bem. Analisando o histórico de 

consumo da Autora, tem-se que a partir da fatura questionada, no mês de 

10/2019 foi surpreendida com uma fatura absurda, apresentando 

consumo em 882 kw/h, no valor de R$ 980,19, houve uma variação 

considerável dos valores cobrados, em comparação com os meses 

anteriores, as faturas referentes aos meses de setembro e outubro/2019 

na UC de nº 217620-4, que as cobranças não refletem os consumos reais 

de energia elétrica de sua unidade consumidora, estando bem acima da 

média. Ora, as proporções ora questionadas destoam, significativamente, 

da média de consumo da unidade consumidora, a qual, nos últimos 12 

meses durante do ano de 2019 a Autora teve a media de consumo de 

400KWA valor consideravelmente inferior ao consumo apontado nas 

faturas ora questionadas . Ademais, não se vê qualquer fundamento 

plausível para a variação do consumo nos meses indicados referente aos 

valores cobrados mês 09 e 10/2019. Logo, não se vislumbra 

transparência e segurança na fatura questionada. Tem-se, ainda, da 

análise dos autos, que a unidade consumidora da Autora não acusou 

médias ou consumos elevados anteriores a justificar eventual revisão, 

sem destoar significativamente dos valores anteriormente apurados. Pelo 

contrário. Após o ingresso da presente, houve redução considerável. 

Verifico que não há nos autos qualquer indício capaz de embasar a 

hipótese de que as referidas cobranças possam refletir o efetivo consumo 

de luz nos meses indicados, ainda mais quando consideramos o extrato 

de conta trazido aos autos pela autora junto inicial; Assim, apesar das 

argumentações de legitimidade dos débitos pela empresa/Recorrente, tal 

não desincumbiu de seu ônus comprobatório de comprovar a regularidade 

do medidor. Por essa razão, entendo que devem ser desconstituídas as 

cobranças impugnadas e recalculadas conforme a média pelo consumo 

trimestral anterior. Assim, entendo que o percentual a ser refaturado deve 

observar os seguintes critérios: consumo trimestral pagos; valor cobrado 

pelo kw no momento da emissão da fatura questionada, de forma a não 

prejudicar nenhuma das partes. Logo, as faturas dos meses de setembro 

e outubro/2019 na UC de nº 217620-4, deverá ser refaturada para a média 

do consumo trimestral pago pela autora, a ser cobrada ao preço vigente à 

época, acrescidos de imposto, bandeiras e demais tarifas. Assim, 

injustificável a cobrança no patamar indicado pela Ré, nas discutidas 

faturas de energia elétrica dos meses de competências 09/2019 e 

10/2019. Dessa feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, as cobranças realizada nos meses 

de competências 09/2019 e 100/2019,configura ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 do C.C., pois a postura da Ré representa falhas na prestação 

dos serviços, na medida em que efetua cobranças em excesso 

(comparadas às faturas anteriores e posteriores), sem propiciar a 

segurança do efetivamente consumido, comportamento que viola os 

preceitos basilares da relação de consumo, em especial o artigo 6º, VI, X, 

bem como à transparência precípua da politica nacional da relação de 

consumo. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IMPUTAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. 

READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE 

JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. DÉBITO 

DECLARADO INEXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NA 

AÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS 

ÚLTIMOS 12 MESES. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRAGA, Roberto Carvalho. 

Recurso inominado n. 71006645121. J. em 28 Mar. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 18 Jan. 2018.) Quanto aos DANOS MORAIS 

alegados, forçoso reconhecer que o caso dos autos trata somente de 

cobrança indevida, não tendo ocorrido interrupção do fornecimento de 

energia, de forma que não restou demonstrada a ocorrência de qualquer 

situação fática que maculasse o patrimônio espiritual/sentimental da 

autora, a ponto de gerar um dissabor maior que uma tribulação da vida 

cotidiana. Neste caso, têm aplicação as Súmulas nº 75 e 230 deste 

Tribunal, in verbis: "O simples descumprimento de dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que 

atenta contra a dignidade da parte". "Cobrança feita através de missiva, 

desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não 

configura dano moral, nem rende ensejo à devolução em dobro." Neste 

sent ido ,  co lac iona-se  o  en tend imento  des te  Tr ibuna l : 

(0007357-45.2013.8.19.0204 - APELAÇÃO - DES. WILSON DO 
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NASCIMENTO REIS - Julgamento: 01/02/2017 - VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) Apelação. Relação de consumo. LIGHT. 

Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com pedido de compensação por danos morais. 

Irregularidade apurada no medidor. Lavratura de TOI. Recuperação de 

consumo. Laudo pericial atestando que o medidor esteve parado por 

cerca de cinco meses, gerando faturas com consumo zero, sendo 

cobrado no período valor mínimo. Sentença de improcedência. 

Irregularidade do TOI não demonstrada. Cálculo efetuado que considerou a 

média de consumo do cliente e o tempo da irregularidade, descontando os 

valores pagos no período, em observância à legislação que rege o Setor. 

Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. 

Acerto da sentença combatida. Precedentes. Recurso conhecido e 

desprovido. (0012162-74.2012.8.19.0075 - APELAÇÃO - DES. ISABELA 

PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 08/02/2017 - VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) Apelação Cível. Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória. 1- Trata-se de ação na qual alega o autor ser 

cliente da concessionária ré e que após a instalação de novos medidores 

eletrônicos, acredita que as cobranças passaram a ser emitidas com 

excesso desde 2010 e que para não ter a energia elétrica da sua 

residência cortada, pagou as contas dos meses de outubro/2010 a 

maio/2011, julho a outubro/2011, janeiro a junho/2012 e agosto a 

outubro/2012. Impugna as cobranças realizadas, informando que as 

cobranças se encontram com valores muito acima da média de consumo. 

2- Sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a ré 

a restituir de forma simples o valor cobrado a maior e devidamente quitado 

pela parte autora, nas faturas referentes aos meses de outubro/2010 a 

abril/2011, considerando-se a média mensal apurada pelo expert do juízo, 

ou seja, 206 kwh. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos 

morais. 3- Recurso de Apelação da parte autora no qual requer a 

condenação da ré ao pagamento indenização por danos morais no valor 

de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), bem como nas custas e 

honorários advocatícios. 4- Correta a devolução de forma simples, das 

cobranças excessivas. Ausência de má fé da empresa ré. 5- Danos 

morais não configurados. O caso em comento versa apenas sobre 

cobrança indevida, não tendo ocorrido a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica e nem a negativação do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito. Enunciado Sumular nº 75 e 230 deste Tribunal de 

Justiça; 6- Sentença que se mantém. Negado provimento ao recurso. 

Ademais, não se vê qualquer fundamento plausível para a variação do 

consumo nos meses indicados. Logo, não se vislumbra transparência e 

segurança na fatura questionada. Consequentemente, para fins de 

efetividade da prestação jurisdicional, e preservação do direito de ambas 

as partes, OPINO por declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima 

mencionadas 09/2019 e 10/2019, determinando as suas revisões no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, para adequá-las à média de consumo dos últimos 

12 (doze) meses (antes da variação). Por fim, OPINO por tornar definitiva 

a liminar concedida, para que a demandada mantenha o fornecimento de 

energia elétrica à Unidade Consumidora de Nº UC de nº 217620-4, bem 

como deixe de negativar o nome da Autora, em razão das faturas aqui 

discutidas. DISPOSITIVO: ANTE AO EXPOSTO, JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art.487, I do Código de Processo 

Civil, para declarar abusivas e inconsistentes as faturas dos meses de 

09/2019 e 10/2019, que deverá readequar a média dos últimos 12 meses 

anteriores, e condenar a Ré que proceda às suas respectivas revisões no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, para adequá-las à média de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses (antes da variação), sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 200,00 (duzentos reais). RATIFICO a liminar 

concedida anteriormente. Quanto ao DANO MORAL, e pelas razões acima 

fundamentadas INDEFIRO pedido ; Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). À apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do 6º Juizado para análise e homologação, conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001990-28.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: MARCOS ANTONIO GOMES TESTEMUNHA: VIA VAREJO 

S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA COM MEDIDA LIMINAR proposta por MARCOS ANTÔNIO 

GOMES SOUZA em desfavor de CASAS BAHIA S.A decorrentes de 

suposta venda casada de seguro. O autor alega que, na data de 

02/01/2020, adquiriu um fogão com quatro bocas, uma cama, um celular, 

um ventilador e um aparelho DVD na empresa requerida. Assevera que, 

no momento da aquisição, fora oferecido o seguro de garantia estendida 

no valor de R$ 237,00 parcelado em 24 vezes de R$ 22,24, agregado as 

parcelas. Assevera que, ao final, pagará a quantia de R$ 533,76. Registra 

que a cobrança onera o contrato. Ressalta que solicitou o cadastro do 

vencimento para os dias 07 ou 08 de cada mês. Alega que, na data de 

04/01/2020, constatou avaria no fogão e, ao solicitar a reparação, fora 

informado que o seguro não cobriria a avaria do produto. Afirma que o 

boleto foi cadastrado com vencimento para o dia 02. Requer, em tutela de 

urgência, a alteração do boleto para constar como vencimento o dia 08 de 

cada mês. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. A liminar fora 

deferida para determinar que a que o requerido procedesse a emissão de 

novos boletos com vencimento para o dia 08 de cada mês, sob pena de 

multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Com efeito, a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Ora, entendo que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual 

da venda de produto, mesmo que represente garantias, configura ao 

consumidor venda casada. Aliás, em atenção ao que dispõe o artigo 39 do 

CDC é certo que essa conduta é vedada. Assim, pelo que consta dos 

autos, restou incontroverso que houve as negociações e a contratação 

do seguro de garantia estendida foi efetivada no mesmo instrumento, no 

valor R$ 237,00, razão pela qual configura a indesejada venda casada, 

que deve ser restituída apenas na forma SIMPLES, não em dobro, 

conforme entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DA GARANTIA 

ESTENDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO 

COBRANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007662075, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 
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Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

18/05/2018) No entanto, não é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Com efeito, é certo que a demanda não 

revela conduta apta a configurar dano moral, mormente porque os valores 

que foram cobrados decorreram de cláusula contratual que, à época, 

tinham higidez. De toda forma, no caso vertente, não vislumbro que o 

ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a 

ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a 

ensejar a pretendida indenização por danos morais. Assim, não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE DUCHA ELÉTRICA. ADIÇÃO 

DE GARANTIA ESTENDIDA NA COMPRA, SEM A CIÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. PRODUTO INDISPONÍVEL NO ESTOQUE. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR ATINENTE AO SEGURO APÓS DILIGÊNCIAS JUNTO AO PROCON. 

PLEITO ADSTRITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBORA SEJA 

EVIDENTE O ESTRESSE SOFRIDO E O TEMPO DISPENSADO NA SOLUÇÃO 

DA PROBLEMÁTICA, A SITUAÇÃO EM APREÇO NÃO SE TRADUZ EM 

OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ENTENDIMENTO DESTA 

TURMA RECURSAL. NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, O 

DANO MORAL SÓ SE CONFIGURA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAL E 

MEDIANTE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ABALO PELO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006791925, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 15/12/2017) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

DECLARAR a nulidade da contratação do SEGURO GARANTIA ESTENDIDA 

e CONDENAR a reclamada à restituição dos valores de forma simples, 

para a parte autora, qual seja, R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), 

com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo 

INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do pagamento, 

nos termos da Súmula 43/STJ. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017394-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY RUBENS MOURA GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017394-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUDNEY RUBENS MOURA GONZALES REQUERIDO: 

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RUDNEY RUBENS MOURA GONZALES em desfavor de 

UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Retifique-se o polo passivo, conforme requerido na contestação. O Autor 

narra que em 06/09/2018 contratou a locação de um veículo na cidade de 

São Paulo, pelo período compreendido entre 06/09/2018 a 10/09/2018, 

pagando o valor de R$ 380,93, sendo em 03 (três) parcelas de R$ 126,99 

(cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), que foram 

registradas em seu cartão de crédito nas datas de 05/09/2018, 05/10/2018 

e 05/11/2018. Informa que, pensando nas suas férias de janeiro de 2019, 

efetuou nova reserva de locação, na cidade do Rio de Janeiro, pelo 

período de 15/01/2019 a 22/01/2019. Contudo, ao dia 15/01/19, na ocasião 

da retirada do veículo reservado, fora informado que não poderia retirar o 

carro vez que haviam débitos em aberto referentes à anterior locação 

contratada em São Paulo. Ato contínuo, embora tenha explicado ao 

funcionário que o pagamento da anterior locação já havia sido realizado, 

se viu compelido a realizar o pagamento do valor anteriormente contratado 

com a incidência de multa e juros, perfazendo a totalidade de R$ 421,82 

(quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), pagos em 02 

(duas) parcelas de R$ 210,91, registrados em datas de 15/01/2019 e 

15/02/2019. Com isso requer a declaração de inexistência do débito, bem 

como requer a devolução, em dobro, do valor pago, na quantia de R$ 

843,64 (oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 

bem como o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Por outro lado, com a contestação não veio 

nenhum documento que comprove a legitimidade dos débitos da parte 

autora com a reclamada. Pelo contrário, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora. 

Ora, fato é que na devolução do veículo, o Autor não poderia ter saído do 

recinto, sem a inspeção no mesmo e ainda a verificação de eventuais 

débitos. Ademais, o requerente comprovou o pagamento do débito. 

Assim,inexiste prova da regularidade da cobrança pela empresa. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de débitos. No caso, embora possa ser reconhecido que 

houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a 

cobrança indevida, é importante destacar que o evento não culminou em 

outras consequências jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, que, quando comprovada, ensejaria indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO 

SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL 

AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Postulou o autor a devolução dos valores indevidamente 

cobrados pela empresa ré, por serviço não contratado, bem como 

indenização por danos morais. Devidamente instruído e contestado o feito, 

sobreveio sentença procedente condenando a requerida a devolução do 

simples dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00. A sentença merece ser reformada, para 

afastar a condenação a titulo de danos morais. Conforme entendimento 

preponderante nas Turmas Recursais, a cobrança de serviços não 

contratados autoriza a devolução dos valores, mas, por si só, não enseja 

reparação por dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso 
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Cível Nº 71005428255, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005428255 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de 

Julgamento: 23/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2015) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência 

de dano moral a ser reparado. Com relação ao pedido de restituição em 

dobro, deve ser rejeitado, tendo em vista que a parte autora não 

comprovou nos autos que teria efetuado o pagamento de qualquer 

cobrança nos autos. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão somente declarar a 

inexistência das cobranças no importe de R$ R$ 380,93 (trezentos e 

oitenta reais e noventa e três centavos), CONDENANDO a Ré para que 

efetue o pagamento de R$ 380,93 (trezentos e oitenta reais e noventa e 

três centavos), de forma simples, a ser devidamente atualizado com juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010510-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - MT17923/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010510-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SALOME DA SILVA BARROS REQUERIDO: BANCO SAFRA 

S A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MEDIDA 

CAUTELAR proposta por SALOMÉ DA SILVA BARROS em desfavor de 

BANCO J. SAFRA S. A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Retifique-se o polo passivo conforme requerido em sede de contestação. 

Noutro passo, rejeito ainda a preliminar de incompetência do Juízo, eis que 

não se vislumbra no presente caso complexidade que demande a 

produção de prova pericial. Entendo que os elementos trazidos aos autos 

são suficientes para a formação do livre convencimento do julgador, tanto 

mais considerando que os princípios informativos constantes da Lei n. 

9.099/95 autorizam o pleno exame da questão. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade do Banco, haja vista que considerando que fora o mesmo que 

firmara o contrato com a parte Autora este é responsável solidariamente 

em caso de condenação de eventual verba. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. De início, ressalto que prescinde na oportunidade discorrer sobre a 

importância da linha telefônica, no mundo contemporâneo, que sem dúvida 

se trata de meio imprescindível de comunicação. Ora, a parte Autora alega 

que recebe diversas ligações telefônicas da Ré, pleiteando por 

indenização por danos morais. Com efeito, em que pese as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Insta ainda registrar que houve a resolução de forma 

administrativa, conforme informado pela Ré, portanto, restando 

descaracterizado qualquer dano ilícito. Não se afirma aqui que a conduta 

da empresa ré é admissível. Pelo contrário. A controvérsia, em princípio, 

pode revelar falha na prestação de serviço que merece atenção do 

Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, pesadíssimas pelos 

órgãos regularmente constituídos, entre eles, a própria agência reguladora 

que pode, inclusive, impedir a continuidade da prestação de serviço pela 

parte ré. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o recebimento das ligações 

tenham ultrapassado a linha do mero aborrecimento. No caso em tela, não 

restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do 

direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, 

conforme o art. 373, inciso I, do CPC, já que parte demandante não 

produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a conduta da 

reclamada. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Neste sentido : JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA 

TELEFÔNICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. REJEITADA. 

COBRANÇA DE DÍVIDA. NÚMERO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADA. 1. Teoria da Asserção. As condições da 

ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte 

autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional 

que almeja. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos 

remete à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. 

A autora/recorrida alega receber excessivas ligações de cobrança, por 

dívida de terceiros desconhecidos, mesmo não possuindo qualquer 

vínculo jurídico com a ré/recorrente, este último incontroverso. 3. Consta 

dos autos registros telefônicos, com data e hora, além de documento do 

PROCON, em que houve tentativa de conciliação entre as partes, para o 

término das sucessivas ligações de cobrança. Todavia, não logrou 

demonstrar ter sido a Ré/Recorrente a autora das referidas ligações, já 

que a linha telefônica de recebimento das chamadas pertence à OI, assim 

como, também, os números das ligações recebidas. Desse modo, não há 

de se falar em dano moral. 4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO 

CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o 

pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 

55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da 

L e i  n .  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( T J - D F  0 7 4 3 5 5 8 6 8 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0743558-68.2017.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 
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D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 31/08/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no PJe : 03/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019922-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FARIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019922-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA FARIA DE MELO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc 

DANOS MORAIS movida por JOAO BATISTA DE MELO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO S.A. PRELIMINARES Afasto a preliminar de 

prescrição, tendo em vista que o início do prazo deverá ser contado a 

partir da ciência e não do evento. Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada, primeiro porque o extrato oficial e comprovante de endereço 

não são documentos essenciais à propositura da ação. Ademais, inexiste 

documento hábil para ilidir o extrato junto ao feito. A ausência do 

comprovante de endereço em nome próprio foi suprida pela própria parte 

reclamada, já que acostou aos autos ficha cadastral onde se pode 

constatar que o autor é titular da UC, bem como comprova o endereço 

declinado na inicial. De igual forma, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, 

tendo em vista que os documentos necessários à propositura da ação 

foram acostados à inicial. A parte autora requereu a inversão do ônus da 

prova. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Posto isso, inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente. Passo a analisar o mérito. Compulsando os 

autos, constato que a pretensão da promovente não merece acolhimento. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que não reconhece o débito oriundo da 

negativação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Ademais, o autor não produziu contraprova dos 

documentos acostados ao feito. Em defesa a Reclamada demonstrou que 

a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que pode ser 

atestado pelos documentos trazidos no ID 29454581. Com relação a 

alegação de preclusão ventilada pela parte Autora, entendo que 

perfeitamente possível a produção de provas, haja vista que a mesma 

ainda não havia se encerrado, e especialmente porque aquela fora 

intimada para manifestar sobre referidos documentos. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, a improcedência dos pedidos indicados na 

exordial é medida que se impõe. Em decorrência da comprovação da 

relação jurídica entre as partes, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa 

atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 

81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136, do FONAJE. Julgo 

parcialmente procedente o pedido contraposto no importe de R$ 1.588,09 

(mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos) devendo ser 

atualizado com juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC 

a partir do vencimento. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020631-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))
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EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020631-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA BARROS REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da demanda. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE PEREIRA 

BARROS em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. Rejeito a incompetência 

por inexistência de pretensão resistida e interesse de agir, visto que 

desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o 

exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou 

direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, 

XXXXV, da Constituição Federal. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que jamais manteve relação jurídica que justifique 

referido ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

impugnados satisfatoriamente pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante firmou Proposta de Adesão e contratação 

de serviços devidamente assinada pela parte autora, gerando débitos que 

jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à negativação 

de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso, e a autora não 

impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, a 

improcedência dos pedidos indicados na exordial é medida que se impõe. 

Em decorrência da comprovação da relação jurídica entre as partes, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Diante 

do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136, do FONAJE. Julgo parcialmente procedente o pedido 

contraposto no importe de R$ 262,57, valor este contido no extrato, 

devendo ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir do vencimento. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004667-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLA RODRIGUES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004667-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIRLA RODRIGUES AMORIM REQUERIDO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por SIRLA RODRIGUES AMORIM em desfavor de 

TIM CELULAR S/A. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à autora. Retifique-se o polo passivo, conforme 

requerido na peça contestatória. Rejeito a preliminar de litisconsórcio, 

tendo em vista que a responsabilidade por eventual falha nos serviços é 
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da Requerida. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia 

é que a parte autora sustenta ser cliente da empresa requerida, e desde o 

ano de 2018 vem tendo problemas para utilizar os acessos contratados. 

Relata que, a sua linha telefônica não está funcionando. Diante desse fato, 

promoveu a presente demanda requerendo liminarmente o 

restabelecimento de sua linha, bem como a condenação da Empresa 

Requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No 

caso vertente, o requerente alegou a falha no serviço prestado por 

suspensão indevida dos serviços de telefonia. De outro lado, a parte ré 

trouxe apenas alegações, deixando de instruir os autos com algum 

documento que demonstrasse a legalidade da suspensão dos serviços de 

telefonia. Salienta-se que os documentos acostados no ID 25209425 

descrevem as ligações até o ano de 2017, todavia, a alegação da Autora 

é que sua linha telefônica não estaria funcionando desde novembro de 

2018. Portanto, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade das alegações e documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a normalidade da 

prestação dos serviços contratados, como alegado em defesa. Logo, não 

tendo a reclamada apresentado nenhuma prova em sua defesa, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, mormente 

porque houve bloqueio do serviço de telefonia, a procedência parcial dos 

pedidos é a medida que se impõe. Ademais, considerando o transtorno 

sofrido pela Reclamante ao se deparar com o bloqueio de sua telefonia, e 

o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. No caso, se incumbiram o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado no bloqueio de sua linha telefônica, o dano moral e nexo 

causal. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente para 

determinar que a requerida RESTABELEÇA A LINHA TELEFÔNICA MÓVEL 

DE N° (65) 4104-0225 em nome do requerente, bem como condenar a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) à autora, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETICIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001931-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DHIENNYS DE SOUZA OLIVEIRA em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente 

é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência dos 

consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Sustenta a parte autora que 

houve falha na prestação do serviço pela requerida, consistente no atraso 

de voo de sua viagem, consequentemente, gerando desconforto e 

aborrecimentos. De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega 

que o cancelamento do embarque ocorreu devido a manutenção na 

aeronave e que não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações 

e documentos juntados na inicial. Assim, o dano moral decorrente do 

atraso do voo é presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo 

desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro que arcou 

com o pagamento daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse 

mesmo sentido corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
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REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a 

título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, 

d Código de Processo civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, caso o requerido realize o pagamento voluntário e o 

demandante manifeste concordância, defiro o pedido de expedição de 

alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020581-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020581-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILMO CAMARGO FERNANDES REQUERIDO: VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por WIMO CAMARGO FERNANDES em desfavor 

de VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Noutro passo, rejeito ainda a 

preliminar de incompetência do Juízo, eis que não se vislumbra no 

presente caso complexidade que demande a produção de prova pericial. 

Entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a 

formação do livre convencimento do julgador, tanto mais considerando que 

os princípios informativos constantes da Lei n. 9.099/95 autorizam o pleno 

exame da questão. O que se tem de relevante para o deslinde da causa é 

que restou incontroverso que a parte requerida detinha a propriedade e 

posse direta do imóvel em questão até 08.11..2019, somente quando 

transferiram a posse direta do imóvel, com o recebimento das chaves pelo 

comprador, ora parte autora. Frise que o marco temporal deve ser a 

entrega das chaves e não a concessão do “habite-se” como alega a 

requerida. Segundo a jurisprudência pacífica sobre o tema, as taxas de 

condomínio são de responsabilidade da construtora/incorporadora até a 

entrega das chaves ao comprador: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES 

DEVIDOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. 

NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. 

ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. 1. Havendo atraso não imputável 

ao promitente comprador, a promitente vendedora deverá suportar a 

condenação no pagamento de indenização por lucros cessantes até a 

efetiva entrega do imóvel. 2. As taxas de condomínio são de 

responsabilidade da construtora até a entrega das chaves ao comprador. 

3. Não entregue o empreendimento na data ajustada, não se admite a 

cobrança de encargos moratórios entre a expedição da carta de habite-se 

e a efetiva entrega do imóvel. 4. Recurso da ré desprovido. (TJ-DF - APC: 

20120710188096 DF 0018132-98.2012.8.07.0007, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 17/07/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 157) RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. EVENTUAL CLÁUSULA QUE 

ATRIBUI AO COMPRADOR A RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS 

CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES SE REVELA 

EVIDENTEMENTE ABUSIVA, POIS DURANTE TAL PERÍODO NÃO USUFRUI 

DO IMÓVEL QUE SEQUER LHE FOI ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DAS 

VERBAS CONDOMINIAIS DA INCORPORADORA ATÉ A ENTREGA DA 

UNIDADE HABITACIONAL. ACORDO INDENIZATÓRIO QUE NÃO ABRANGE 

TAIS VERBAS, SEJA PORQUE DE NATUREZA DIVERSA, SEJA PORQUE 

NÃO ESPECIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível Nº 71006347199, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 13/06/2017) Essa premissa força reconhecer a procedência 

referente às taxas condominiais pertinente ao mês de outubro e novembro 

de 2019. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

sendo inequívoca a legitimidade da cobrança proposta. Assim, o pedido 

ressarcitório deve proceder, sem a dobra do art. 42 do CDC, ausente a 

demonstração de má-fé na cobrança reconhecida indevida. Quanto ao 

dano moral postulado, incabível na espécie, na medida que se trata de 

mera resolução negocial, não tendo havido qualquer ato ilícito cometido 

pelas rés, sequer restara demonstrado qualquer abalo emocional ou 

psicológico da parte Autora. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, para CONDENAR a Reclamada a PAGAREM à parte autora 

de forma simples as taxas condominiais relativas aos meses de outubro e 

novembro de 2019, nos valores de R$489,82 e R$ 576,78, 

respectivamente, as quais deverão ser acrescido de juros de 1% ao mês 

e corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do respectivo 

desembolso. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da lei. da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E 

N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, caso o requerido realize 

o pagamento voluntário e o demandante manifeste concordância, defiro o 

pedido de expedição de alvará. Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-02.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001164-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VANDERLEY DORNELES DOS SANTOS REQUERIDO: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por VANDERLEY DORNELES DOS 

SANTOS em face ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, na qual a reclamante alega ter recebido 

conta mensal com valor nos meses de outubro e novembro de 2019 e que 

tais valores cobrados não condizem com a situação apresentada. 

Contestando a inicial, a empresa Reclamada alega que o débito é legítimo, 

que não há qualquer irregularidade no consumo apurado. É o suficiente a 

relatar. Noutro passo, rejeito ainda a preliminar de incompetência do Juízo, 

eis que não se vislumbra no presente caso complexidade que demande a 

produção de prova pericial. Entendo que os elementos trazidos aos autos 

são suficientes para a formação do livre convencimento do julgador, tanto 

mais considerando que os princípios informativos constantes da Lei n. 

9.099/95 autorizam o pleno exame da questão. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. No que tange ao mérito tem-se que razão 

parcial assiste a Autora. Da análise dos autos extrai-se que a questão 

central da controvérsia se limita a definição sobre eventual erro na 

apuração do débito faturado pela empresa Reclamada no imóvel do 

Reclamante. A parte Reclamante alega que não concorda com o 

respectivo valor já que está muito acima da média de consumo de sua 

unidade consumidora. Em plano oposto, a empresa Reclamada alega não 

existir qualquer irregularidade no relógio medidor, devendo manter o valor 

integral da fatura em discussão. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. No que tange ao mérito tem-se que razão 

assiste a Autora. Da análise dos autos extrai-se que a questão central da 

controvérsia se limita a definição sobre eventual erro na apuração dos 

débitos faturados pela empresa Reclamada no imóvel do Reclamante. A 

parte Reclamante alega que não concorda com os respectivos valores já 

que estão muito acima da média de consumo de sua unidade consumidora. 

Em plano oposto, a empresa Reclamada alega não existir qualquer 

irregularidade no relógio medidor, devendo manter o valor integral da 

fatura em discussão. No entanto, embora possa ser reconhecido que 

houve um aumento no valor faturado – fato incontroverso -, de outro lado, 

é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado 

pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária. Isso 

porque, a reclamada comprovou suficientemente através dos laudos de 

vistoria e fiscalização in loco, conforme se verifica pelos laudos e 

fotografias anexados pela defesa, tanto do imóvel quanto do hidrômetro 

instalado, que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no 

hidrômetro da Unidade Consumidora da parte reclamante, bem como há o 

perfeito funcionamento da das instalações hidráulicas extramuros, até o 

cavalete de água. Ocorre que, a concessionária tem o dever de verificar 

vazamentos até o cavalete, como consta na resolução normativa número 

05 de 26 de novembro de 2012. Ora, como é sabido, mas necessário 

ressaltar, são muitos os fatores que elevam o consumo de água da 

residência, entre elas a negligência no trato com torneiras, mangueiras, 

tubulações que, se não utilizadas corretamente, podem elevar 

sensivelmente o consumo de um mês para o outro. Ademais, não se pode 

olvidar o fato de que quanto mais se consome, mais caro se paga em 

decorrência direta da progressividade das tarifas aplicadas. Assim, se 

não há elementos que indiquem problemas no hidrômetro da Unidade 

Consumidora, tendo a reclamada apresentado provas suficientes para 

análise da demanda, sendo impossível acolher a pretensão da parte 

autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOME CARE. LAUDOS MÉDICOS 

INCONCLUSIVOS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

MANUTENÇÃO. 1. A autora pretendeu, nesta demanda, a condenação da 

ré a instalar o home care em sua residência. 2. Mesmo anulada a primeira 

sentença para reabertura da instrução, a fim de oportunizar à autora a 

produção adequada de provas acerca de sua real necessidade de 

tratamento em home care, tem-se que esta não restou demonstrada. 3. 

Conforme o enunciado de súmula nº 330 deste Tribunal, "Os princípios 

facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da 

inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu 

encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." 4. Acerto 

da r. Sentença de improcedência. 5. Desprovimento do apelo. (TJ-RJ - 

APL: 03109430520178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS 

FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando indevida a revisão das faturas impugnadas. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a 

liminar concedida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PJE. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016551-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH PINHEIRO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016551-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SARAH PINHEIRO ANDRADE REQUERIDO: TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO VISTOS Trata-se de Alvará Judicial requerido 

por SARAH PINHEIRO ANDRADE, em desfavor de Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. A requerente requer a expedição de Alvará Judicial para 

liberação de verbas residuais de aposentadoria do seu conjugue. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato a 

incompetência deste Juízo de julgar a demanda. Acerca da competência, o 

artigo 3º, da Lei dos Juizados Especiais dispõe que: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º 

Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; 

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 

também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. § 3º A opção 

pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de 

conciliação. Embora o Código de Processo Civil de 1973 tenha sido 

revogado pelo Atual Código de Ritos, o artigo 275, II, permanece em vigor 
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perante o Juizado Especial, conforme o artigo 1.063, a propósito: Art. 

1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis 

previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam 

competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no 

art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Com isso, 

verifica-se que o Juizado Especial Cível possui competência para conciliar, 

julgar e executar as demandas de menor complexidade, que não exceda 

40 salários mínimos. No caso, a presente ação possui rito especial, 

conforme indicado nos artigos 719 e seguintes, do Código de Processo 

Civil. Com isso, verifica-se a impossibilidade de recebimento e julgamento 

da presente demanda, nos termos do artigo 51, II, da Lei do Juizado 

Especial: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for reconhecida a 

incompetência territorial; IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação 

depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, 

falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo 

de trinta dias da ciência do fato. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, 

do pagamento das custas. De igual modo, o Enunciado n. 8, do FONAJE, 

estabelece a que: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FALECIMENTO DE COMPANHEIRO. 

ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. ALVARÁ 

DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO DPVAT. CARÁTER 

CONTENCIOSO. FEITO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que 

o pedido de alvará judicial se insere no rol de procedimentos de jurisdição 

voluntária, e se caracteriza pela inexistência de pretensão resistida, de 

forma que cabe ao Poder Judiciário apenas homologar ou autorizar o 

pedido.2. Com efeito, o reconhecimento do direito ao recebimento dos 

valores relativos ao seguro obrigatório – DPVAT tem carácter 

contencioso, razão pela qual a ação manejada – pedido de alvará judicial – 

não é adequada à pretensão da autora, uma vez que é procedimento de 

jurisdição voluntária.3. Nesse sentido, eis o recente julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: E M E N T ACONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA.1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 

voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018)4.Conforme constou na fundamentação da 

sentença que utilizado para fundamento este recurso: “Examinando os 

autos, verifico que o caso não se trata de jurisdição voluntária e sim de 

processo de conhecimento, haja vista a complexidade da causa e a 

necessidade de produção de provas.”.5. A sentença que reconheceu a 

incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a 

demanda e julgou extinto o feito sem resolução de mérito não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. EDSON DIAS 

REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018). (Grifei) Ademais, a parte adentrou contra o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, restando evidente a incompetência deste Juízo de 

apreciar o pleito. Posto isso, verifica-se que, de todas as formas que se 

aprecie a questão, restou evidencia a incompetência deste Juízo de julgar 

a demanda. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o 

feito, sem resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 51, II, da Lei 

dos Juizados Especiais. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009258-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: TANIA CRISTINA JESUS 

RODRIGUES Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 658, BAIRRO NOVO 

TERCEIRO, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-000 Senhor(a) TANIA 

CRISTINA JESUS RODRIGUES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009258-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.675,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: TANIA 

CRISTINA JESUS RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA 

ALVES DE CARVALHO VAZ - MT22327/O-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009258-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, 258, 2 ANDAR, SALA 

213, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 Senhor(a) CLARO 

S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009258-36.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.675,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: TANIA CRISTINA JESUS 

RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVES DE 

CARVALHO VAZ - MT22327/O-O REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006957-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO - MT14511-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006957-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO Endereço: RUA B, 07, quadra 09, VILLAGE FLAMBOYANT, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78035-370 Senhor(a) ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006957-19.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO - MT14511-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008467-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA LINA DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CREUSA LINA DE SOUZA 

CAVALCANTE Endereço: RUA JÚLIO MÜLLER, 316, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-080 Senhor(a) CREUSA LINA DE 

SOUZA CAVALCANTE: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008467-67.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: CREUSA LINA DE SOUZA 

CAVALCANTE Advogados do(a) REQUERENTE: ROSIMEYRE DE ALMEIDA 

- MT24232/O, NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - MT24719/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008467-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA LINA DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

ROSIMEYRE DE ALMEIDA OAB - MT24232/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008467-67.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: CREUSA LINA DE SOUZA 

CAVALCANTE Advogados do(a) REQUERENTE: ROSIMEYRE DE ALMEIDA 

- MT24232/O, NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - MT24719/O 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009167-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JAIR DE OLIVEIRA SILVA 

Endereço: RUA PROJETADA (OITO), 18, QUADRA 20, JARDIM 

ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-435 Senhor(a) JAIR DE OLIVEIRA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009167-43.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações, Abatimento 

proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - 

MT16629/O REQUERIDO(A): NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 790 de 921



permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009167-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, 1356, 1 andar, CHÁCARA SANTO 

ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 Senhor(a) NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009167-43.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, 

Cobrança indevida de ligações, Abatimento proporcional do preço, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Interpretação / 

Revisão de Contrato, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

14:00 REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA - MT16629/O 

REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a) TIM CELULAR S.A.: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1005172-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: 

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA Advogado do(a) 

REQUERENTE: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT19593-O 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 
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Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA Endereço: LOURIVAL HUGUENEY, 101, CASA 93, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-105 Senhor(a) SILVESTRE 

RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005172-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVESTRE 

RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT19593-O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009634-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FABRICIO FORTES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JEAN FABRICIO FORTES DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA TREZE, 8, RESIDENCIAL ARICÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78091-406 Senhor(a) JEAN FABRICIO FORTES DE OLIVEIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009634-22.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 14:30 AUTOR: JEAN FABRICIO 

FORTES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ANDERSON ROSA 

FERREIRA - MT14156-N REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007189-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUARA ASSESSORIA E SERVICOS EM GESTAO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GUARA ASSESSORIA E 

SERVICOS EM GESTAO EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 637, - 

DE 600/601 A 1188/1189, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-150 

Senhor(a) GUARA ASSESSORIA E SERVICOS EM GESTAO EIRELI - EPP: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007189-31.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.333,50 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: GUARA 

ASSESSORIA E SERVICOS EM GESTAO EIRELI - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARLY SOUZA FARIA - MT7529-O REQUERIDO(A): 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008170-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARQUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 

388, - ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 

Senhor(a) BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008170-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 38.860,10 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Repetição de 

indébito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 

Hora: 11:10 AUTOR: RONALDO MARQUES DE ALMEIDA Advogado do(a) 

AUTOR: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - MT9244-O REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERIDO: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 793 de 921



Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATLEEN DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA QUEIROZ DE ALMEIDA OAB - MT10375/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007177-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS 

Endereço: RUA V, 12, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-220 

Senhor(a) LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007177-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

08:50 AUTOR: LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS Advogado do(a) 

AUTOR: DEBORA FRANCO DA SILVA - MT23466-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007177-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA BRASIL, 4291, - DE 5623 A 6869 - LADO ÍMPAR, CENTRO, 

CASCAVEL - PR - CEP: 85801-000 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007177-17.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 08:50 AUTOR: LUAN EMIDIO DE SOUSA SANTOS 

Advogado do(a) AUTOR: DEBORA FRANCO DA SILVA - MT23466-O REU: 

BANCO BRADESCO Advogado do(a) REU: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018878-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS SIRAVEGNA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020110-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OSVALDO FRATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002901-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018397-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
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contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016884-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LEONCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1016884-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO LEONCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004043-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006808-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA SIMONY FARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016431-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003473-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANA ASSIS OLARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007988-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

M DO S LOPES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO VITOR ALMEIDA 

EVANGELISTA Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE DO 

BOSQUE, 14, AVENIDA DOS FLORAIS, 875, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-906 Senhor(a) JOAO VITOR ALMEIDA EVANGELISTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007988-74.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 15:20 REQUERENTE: JOAO VITOR ALMEIDA 

EVANGELISTA Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA - MT24745/O REQUERIDO(A): B2W COMPANHIA 

DIGITAL e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 796 de 921



expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005802-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: KROTON EDUCACIONAL S/A 

Endereço: RUA SANTA MADALENA SOFIA, 25, 4 andar, sala 01, VILA 

PARIS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 Senhor(a) KROTON 

EDUCACIONAL S/A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005802-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.909,35 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 15:40 

REQUERENTE: ROSANGELA SANTANA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - MT22034-O 

REQUERIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: 

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005802-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSANGELA SANTANA DA 

SILVA Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 348, Apartamento 208, 

CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-040 Senhor(a) 

ROSANGELA SANTANA DA SILVA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005802-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 25.909,35 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 15:40 

REQUERENTE: ROSANGELA SANTANA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - MT22034-O 

REQUERIDO(A): KROTON EDUCACIONAL S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019133-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACYKELLEN ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008317-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE MELO FORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Endereço: RUA LAS VEGAS, 529, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-410 Senhor(a) LUIS HENRIQUE MELO FORT: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008317-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.350,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Advogados do(a) REQUERENTE: VANIA REGINA MELO FORT - MT4378-O, 

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - MT27478/O REQUERIDO(A): OI 

S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008317-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE MELO FORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Endereço: RUA LAS VEGAS, 529, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-410 Senhor(a) LUIS HENRIQUE MELO FORT: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008317-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.350,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Advogados do(a) REQUERENTE: VANIA REGINA MELO FORT - MT4378-O, 

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - MT27478/O REQUERIDO(A): OI 

S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008317-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE MELO FORT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Endereço: RUA LAS VEGAS, 529, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-410 Senhor(a) LUIS HENRIQUE MELO FORT: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1008317-86.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.350,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE MELO FORT 

Advogados do(a) REQUERENTE: VANIA REGINA MELO FORT - MT4378-O, 

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - MT27478/O REQUERIDO(A): OI 

S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015398-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLA CHRISTIE RIBEIRO JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007108-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDSON LUIZ TORTOLA Endereço: 

ALAMEDA JAURU, 547, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78061-416 Senhor(a) EDSON LUIZ TORTOLA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007108-82.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.800,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

16:10 AUTOR: EDSON LUIZ TORTOLA Advogado do(a) AUTOR: RENATA 

SALES TORTOLA - MT24101-O REQUERIDO(A): BB ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO S A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013709-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. B. DE SOUZA MACHADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FLAVIO OLIVEIRA JESUS 

Endereço: MONSENHOR TREVAURE, 217, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-380 Senhor(a) FLAVIO OLIVEIRA JESUS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001365-91.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

23.600,80 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

16:00 REQUERENTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS Advogado do(a) 

REQUERENTE: FLAVIO OLIVEIRA JESUS - MT23440/O REQUERIDO(A): CIC 

- CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011129-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIANE GIL DA SILVA Endereço: 

RUA I, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-409 Senhor(a) ELIANE 
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GIL DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011129-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: ELIANE GIL DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEIDINEIA KATIA BOSI - MT14981-O 

REQUERIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007173-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: 

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, 3 ANDAR, SALA 3, VILA PARIS, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30380-650 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL S/A. e 

outros: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007173-77.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: ROSENILDA 

ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - MT16751-O REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

MG109730-O Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - MG109730-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007173-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA 

DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO, 755, - DE 

950/951 A 2072/2073, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-100 

Senhor(a) ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007173-77.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: ROSENILDA ALIVEIRO 

SANTANA DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIO LUCIO 

SANTANA DE OLIVEIRA - MT16751-O REQUERIDO(A): IUNI EDUCACIONAL 

S/A. e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004167-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY ATAALBA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KESLEY ATAALBA CARNEIRO 

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 140, KIT 03, JARDIM PAULISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-322 Senhor(a) KESLEY ATAALBA CARNEIRO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004167-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.157,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 23/06/2020 Hora: 16:40 AUTOR: KESLEY ATAALBA CARNEIRO 

Advogado do(a) AUTOR: JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - 

MT9776-O REQUERIDO(A):  TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004167-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY ATAALBA CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 
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CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a) TELEFÔNICA BRASIL S.A.: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004167-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.157,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 16:40 AUTOR: KESLEY ATAALBA CARNEIRO Advogado 

do(a) AUTOR: JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - MT9776-O 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016907-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016907-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INACIO DO 

NASCIMENTO DIAS, JANIMARA DA SILVA GOULART POLO PASSIVO: 

CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005952-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SANDRA RODRIGUES Endereço: 

AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, - DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 Senhor(a) SANDRA RODRIGUES: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005952-93.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

17:00 REQUERENTE: SANDRA RODRIGUES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT18335/O 

REQUERIDO(A): CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005952-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLEBER RICARDO DE 

ALBUQUERQUE LEAO Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 2268, - DE 

2065/2066 A 2502/2503, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 

78556-012 Senhor(a) CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005952-93.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

17:00 REQUERENTE: SANDRA RODRIGUES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - MT18335/O REQUERIDO: 

CLEBER RICARDO DE ALBUQUERQUE LEAO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (AUTOR)

SEVERINO EGIDIO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007171-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

JAQUELINE MARIA OLIVEIRA ALBOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO DO NASCIMENTO 

ALMEIDA Endereço: RUA SESSENTA, 10, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-456 Nome: JAQUELINE MARIA OLIVEIRA ALBOES Endereço: RUA 

SESSENTA, 10, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-456 Senhor(a) 

MARCELO DO NASCIMENTO ALMEIDA e outros: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007171-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 

17:20 REQUERENTE: MARCELO DO NASCIMENTO ALMEIDA, JAQUELINE 

MARIA OLIVEIRA ALBOES Advogado do(a) REQUERENTE: TAÍSA 

FERNANDES DA SILVA PERES - MT12815-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES - MT12815-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 
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audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014642-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Endereço: Rua 13 de Junho, 141 A, andar 4, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 Senhor(a) MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014642-14.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.199,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: BRUNA 

LORRAYNE SOUZA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - MT8934-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014642-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNA LORRAYNE SOUZA 

SILVA Endereço: RUA DOIS, 39, QUADRA 02, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-010 Senhor(a) BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014642-14.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.199,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: BRUNA LORRAYNE SOUZA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016912-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI OAB - MT17921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOTA HOTEL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016912-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALTAIR 

BALIEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALTAIR BALIEIRO, 

GRAZIELE CASSUCI FRIOSI POLO PASSIVO: GOTA HOTEL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

23/06/2020 Hora: 17:40 , no endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017785-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DAVID QUISPE VILLCA Endereço: 

RUA JOAQUIM MURTINHO, 2190, - DE 435/436 A 1737/1738, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-290 Senhor(a) DAVID QUISPE VILLCA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017785-11.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.119,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 23/06/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: DAVID QUISPE 

VILLCA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT19194-A REQUERIDO(A): INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017785-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. Endereço: RUA FONSECA TELES, 18 a 30, bloco B, pavimento 3, 

SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20940-200 Senhor(a) 

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017785-11.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.119,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 
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23/06/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: DAVID QUISPE VILLCA Advogado 

do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado do(a) 

REQUERIDO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA16780-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016069-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLAMAR BONDESPACHO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA ARMANDO CANDIA, 04, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-242 Senhor(a) KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011365-53.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.203,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KAREM TEIXEIRA DOS 

SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO KAIQUE 

PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA - MT23784-O REQUERIDO(A): CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3) 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 

1471 - LADO ÍMPAR - 8 andar, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 

09080-370 Nome: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-601 Nome: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Nome: AYMORE Endereço: 

Avenida BARAO DE MELGACO, 3619, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

Senhor(a) CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (3): A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011365-53.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.203,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KAREM TEIXEIRA 

DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO KAIQUE 

PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA - MT23784-O REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP, AYMORE Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREM TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 

1471 - LADO ÍMPAR - 8 andar, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 

09080-370 Nome: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-601 Nome: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Nome: AYMORE Endereço: 

Avenida BARAO DE MELGACO, 3619, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

Senhor(a) CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (3): A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011365-53.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.203,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 
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Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: KAREM TEIXEIRA 

DOS SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELO KAIQUE 

PURIFICACAO DE SOUZA - MT25260/O, LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA - MT23784-O REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP, AYMORE Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009946-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 

AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-900 Senhor(a) EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009946-95.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:40 REQUERENTE: GUILHERME DE ALENCAR 

RIBEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: GIULIANE BENEDITA CORREA DE 

ALMEIDA - MT17273/O REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - MG109730-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009946-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO 

Endereço: Rua Estevão de Mendonça, 81, ap. 601, Goiabeiras, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-300 Senhor(a) GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009946-95.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

08:40 REQUERENTE: GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO Advogado do(a) 

REQUERENTE: GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - MT17273/O 

REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009750-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (REQUERENTE)

DENYS JOSE CORREA E SILVA (REQUERENTE)

HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA OAB - MT19710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA (REQUERIDO)

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELLEN CRISTINA TEODORO DOS 

SANTOS Endereço: RUA DA PENHA, 12, JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-650 Nome: DENYS JOSE CORREA E SILVA Endereço: 

RUA C, 18, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-335 Nome: FELIPE SOGNO 

PEREIRA Endereço: MESTRE DE ALBERTINO, 95, ED. TOPÁZIO, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-356 Senhor(a) HELLEN CRISTINA 

TEODORO DOS SANTOS e outros (2): A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009750-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.225,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 08:50 REQUERENTE: HELLEN CRISTINA TEODORO 

DOS SANTOS, DENYS JOSE CORREA E SILVA, FELIPE SOGNO PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O 

REQUERIDO(A): CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014425-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG XAVIER DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROSEMBERG XAVIER DE JESUS 

Endereço: RUA MAGUARI, 03, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-100 

Senhor(a) ROSEMBERG XAVIER DE JESUS: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014425-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.736,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: ROSEMBERG XAVIER DE JESUS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - 

MT14507-O REQUERIDO(A): V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014425-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG XAVIER DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, andar P, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Senhor(a) V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014425-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.736,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

09:00 REQUERENTE: ROSEMBERG XAVIER DE JESUS Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - MT14507-O 

REQUERIDO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007817-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: CETENCO 

ENGENHARIA S.A., RUA FLÓRIDA 1970, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO 
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- SP - CEP: 04565-905 Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007817-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Telefonia, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - 

MT21892/O REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007817-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, RESIDENCIAL CHAPADA 

DIAMANTINA, Bloco B, Apartam, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007817-20.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Telefonia, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: MIZAEL JOSE DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - 

MT21892/O REQUERIDO(A): CLARO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006469-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA 

Endereço: rua dinamarca, 01, sucuri, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 
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Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006469-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

09:30 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006469-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA 

DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 

Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006469-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: CLAUDIO 

ROBERTO DE SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012940-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

BOLIVIANA DE AVIACION - BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1836, Jardim 

Aclimação, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-280 Senhor(a) ARTUR BARROS 

FREITAS OSTI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012940-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 22.315,95 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

Advogado do(a) REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

MT18335/O REQUERIDO(A): BOLIVIANA DE AVIACION - BOA e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012940-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

BOLIVIANA DE AVIACION - BOA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BOLIVIANA DE AVIACION - BOA 

Endereço: AVENIDA ANGÉLICA, 2491, - DE 1711 AO FIM - LADO ÍMPAR, 

CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01227-200 Nome: KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Endereço: RUA ITAPEVA, 26, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01332-000 Senhor(a) BOLIVIANA 

DE AVIACION - BOA e outros: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012940-33.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 22.315,95 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI 

Advogado do(a) REQUERENTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

MT18335/O REQUERIDO: BOLIVIANA DE AVIACION - BOA, KONTIK 

FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: 

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022246-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 
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VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1022246-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.929,53 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 09:50 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

02/04/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

MT10405-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022246-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO DE SOUZA SILVA 

Endereço: RUA X, 07, quadra 92, SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78077-117 Senhor(a) MARCELO DE SOUZA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1022246-26.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.929,53 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 09:50 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 02/04/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: MARCELO DE 

SOUZA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - MT10405-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006196-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PRISCILLA RODRIGUES DE 
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SOUZA Endereço: RUA JOSÉ LUIZ BORGES GARCIA, 12, qd 08, JARDIM 

ARAÇÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-200 Senhor(a) PRISCILLA 

RODRIGUES DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006196-85.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.140,71 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Extravio de bagagem, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: PRISCILLA 

RODRIGUES DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: MICHAEL 

RODRIGO DA SILVA GRACA - MT18970-O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS 

AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013998-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELKA DO CARMO LEAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MONICA APARECIDA 

MAGALHAES FANAIA TORRES 71322779104 Endereço: RUA 

JORNALISTA AMARO DE FIGUEIREDO FALCÃO, 32, COOPHAMIL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78028-250 Senhor(a) MONICA APARECIDA MAGALHAES 

FANAIA TORRES 71322779104: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013998-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.233,31 ESPÉCIE: 

[Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

10:00 EXEQUENTE: MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES 

71322779104 Advogado do(a) EXEQUENTE: DOGIVAL BARBOSA DA 

SILVA - MT10535-O REQUERIDO(A): ELKA DO CARMO LEAO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016922-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016922-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRANCISCO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO CETELEM 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013738-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL GUANDALINE MONTEIRO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 816 de 921



Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: Aguas Cuiabá S/A Endereço: 

AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 3196, - LADO PAR, 

CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-667 Senhor(a) Aguas Cuiabá S/A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013738-57.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

10:10 AUTOR: RAPHAEL GUANDALINE MONTEIRO ARRUDA Advogado 

do(a) AUTOR: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - MT8312-A REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016611-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DAIANE OLIVEIRA DA SILVA 

Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 655, (LOT RODOVIÁRIA 

PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-135 Senhor(a) 

DAIANE OLIVEIRA DA SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016611-64.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.335,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: DAIANE OLIVEIRA DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - 

MT25778/O, RENATO WIECZOREK - MT7498-O REQUERIDO(A): 

DECOLAR.COM LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021960-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANDERLEI DE OLIVEIRA 
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CAMPOS Endereço: AVENIDA THOMÉ DE ARRUDA FORTES, 200, - DE 

250/251 A 998/999, MORADA DO OURO - SETOR NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-505 Senhor(a) VANDERLEI DE OLIVEIRA CAMPOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021960-48.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.927,97 ESPÉCIE: [Juros]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 10:40 REQUERENTE: VANDERLEI DE 

OLIVEIRA CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO MIGUEL DA 

COSTA NETO - MT16362-O REQUERIDO(A): VALDINEI DE OLIVEIRA 

CAMPOS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007764-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE BRITO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DAYANE BRITO DE MACEDO 

Endereço: Rua Vila Nova, 811, Quadra 58, Jardim União, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-000 Senhor(a) DAYANE BRITO DE MACEDO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007764-39.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: DAYANE BRITO DE MACEDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

MT12026-O REQUERIDO(A): LOJAS RENNER S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021932-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. S. (LITISCONSORTES)

G. M. R. S. (LITISCONSORTES)

THIAGO RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THIAGO RIBEIRO SOLA Endereço: 

RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-382 Nome: FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA 

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Nome: ISADORA MARQUES RIBEIRO SOLA 

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Nome: GIOVANNA MARQUES RIBEIRO 

SOLA Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Senhor(a) THIAGO RIBEIRO 
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SOLA e outros (3): A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021932-80.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 11:00 LITISCONSORTES: THIAGO 

RIBEIRO SOLA, FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA, I. M. R. S., 

G. M. R. S. Advogados do(a) LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE 

CARINHENA VANDONI DE MOURA - MT10488-O, MARIANA RIBEIRO 

SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - MT9383-O Advogados do(a) 

LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

MT10488-O, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - 

MT9383-O Advogados do(a) LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE 

CARINHENA VANDONI DE MOURA - MT10488-O, MARIANA RIBEIRO 

SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - MT9383-O Advogados do(a) 

LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

MT10488-O, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - 

MT9383-O REQUERIDO(A): AVIANCA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021932-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. S. (LITISCONSORTES)

G. M. R. S. (LITISCONSORTES)

THIAGO RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THIAGO RIBEIRO SOLA Endereço: 

RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-382 Nome: FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA 

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Nome: ISADORA MARQUES RIBEIRO SOLA 

Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE CAXIAS II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Nome: GIOVANNA MARQUES RIBEIRO 

SOLA Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, 65, DUQUE DE 

CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-382 Senhor(a) THIAGO RIBEIRO 

SOLA e outros (3): A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021932-80.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 11:00 LITISCONSORTES: THIAGO 

RIBEIRO SOLA, FLAVIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO SOLA, I. M. R. S., 

G. M. R. S. Advogados do(a) LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE 

CARINHENA VANDONI DE MOURA - MT10488-O, MARIANA RIBEIRO 

SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - MT9383-O Advogados do(a) 

LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

MT10488-O, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - 

MT9383-O Advogados do(a) LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE 

CARINHENA VANDONI DE MOURA - MT10488-O, MARIANA RIBEIRO 

SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - MT9383-O Advogados do(a) 

LITISCONSORTES: HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - 

MT10488-O, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - 

MT9383-O REQUERIDO(A): AVIANCA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA 

SILVA Endereço: Rua Xavante, 457, APARTAMENTO 403 - ED TORRES 

SAO GEORGES II, SANTA HELENA, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-065 

Senhor(a) ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006886-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

36.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 

Hora: 11:20 REQUERENTE: ANDRIEL LUCAS PINHEIRO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ARTHUR GOMES CORSINO - 

MT27536/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013161-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULA PATRICIA DOS ANJOS 

SILVA Endereço: RUA SÃO SIMÃO, s/n, QD 15, LT 03, SÃO SEBASTIÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-260 Senhor(a) PAULA PATRICIA DOS ANJOS 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013161-79.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.448,10 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 

10:10 REQUERENTE: PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAKEIBY FONSECA - MT24453/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013161-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013161-79.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.448,10 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 30/04/2020 Hora: 

10:10 REQUERENTE: PAULA PATRICIA DOS ANJOS SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAKEIBY FONSECA - MT24453/O REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (AUTOR)

MURILO BONETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005855-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: MURILO BONETI, KARIN KRAUSE BONETI 

Advogados do(a) AUTOR: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA 

- MT22966-O, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS 

OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O Advogados do(a) AUTOR: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT22966-O, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Advogado do(a) REU: MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (AUTOR)

MURILO BONETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MURILO BONETI Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Riviera Santa Rosa, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Nome: KARIN KRAUSE BONETI 

Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Rivera Santa Rosa, Ap. 

2302, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Senhor(a) 

MURILO BONETI e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005855-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: MURILO BONETI, KARIN KRAUSE BONETI 

Advogados do(a) AUTOR: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA 

- MT22966-O, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS 

OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O Advogados do(a) AUTOR: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT22966-O, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (AUTOR)

MURILO BONETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MURILO BONETI Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Riviera Santa Rosa, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Nome: KARIN KRAUSE BONETI 

Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Rivera Santa Rosa, Ap. 

2302, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Senhor(a) 

MURILO BONETI e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005855-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: MURILO BONETI, KARIN KRAUSE BONETI 

Advogados do(a) AUTOR: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA 

- MT22966-O, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS 

OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O Advogados do(a) AUTOR: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT22966-O, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005855-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN KRAUSE BONETI (AUTOR)

MURILO BONETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MURILO BONETI Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Riviera Santa Rosa, JARDIM 

MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Nome: KARIN KRAUSE BONETI 

Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 172, Edf. Rivera Santa Rosa, Ap. 

2302, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-640 Senhor(a) 

MURILO BONETI e outros: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005855-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: MURILO BONETI, KARIN KRAUSE BONETI 

Advogados do(a) AUTOR: VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA 

- MT22966-O, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS 

OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O Advogados do(a) AUTOR: VITHOR 

CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - MT22966-O, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - MT4656-O, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - MT20385-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017456-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE MOURA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI OAB - MT13363-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDUARDO DE MOURA LEITE 

Endereço: RUA JACARANDÁ ROSA, 29, QUADRA 22, JARDIM DOS IPÊS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-570 Senhor(a) EDUARDO DE MOURA LEITE: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017456-96.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Honorários 

Advocatícios, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:10 REQUERENTE: EDUARDO DE MOURA LEITE 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO 

GALLETTI - MT13363-O REQUERIDO(A): TELEVISAO CIDADE VERDE S/A e 

outros (2) DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017456-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE MOURA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI OAB - MT13363-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TELEVISAO CIDADE VERDE S/A 

Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 1.200, - LADO ÍMPAR, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-746 Nome: FRANCOILSON 

EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA Endereço: RUA MESTRE TEODORO 

LOURENÇO DA COSTA, 25, ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-425 

Nome: NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES Endereço: RUA MIRASSOL 

DO OESTE, 17, QUADRA 56, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-348 

Senhor(a) TELEVISAO CIDADE VERDE S/A e outros (2): A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017456-96.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Honorários Advocatícios, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

11:10 REQUERENTE: EDUARDO DE MOURA LEITE Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI - 

MT13363-O REQUERIDO: TELEVISAO CIDADE VERDE S/A, FRANCOILSON 

EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA, NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA 

GOMES Advogado do(a) REQUERIDO: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - MT15329-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021456-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPISO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CONSTRUPISO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 

1681, Sala 01, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-310 

Senhor(a) CONSTRUPISO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021456-42.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 38.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação 

de Fazer / Não Fazer, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: 

FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL CASTRO Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - MT0019290A, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - MT17146-O REQUERIDO: CONSTRUPISO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: 

IZONILDES PIO DA SILVA - MT6486-B DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 
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deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021456-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPISO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL 

CASTRO Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, 2165, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 Senhor(a) FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL 

CASTRO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1021456-42.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 38.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação 

de Fazer / Não Fazer, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: 

FRANCISCA PEREIRA PIMENTEL CASTRO Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - MT0019290A, MARILZA DE 

CASTRO BRANCO - MT17146-O REQUERIDO(A): CONSTRUPISO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007415-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLAUDIO ROBERTO FARIA 

Endereço: RUA PORTO CERCADO, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-640 

Senhor(a) CLAUDIO ROBERTO FARIA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007415-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: CLAUDIO 

ROBERTO FARIA Advogados do(a) REQUERENTE: NILSE BERLATTO LEITE 

- MT13642/O-O, WILSON LEITE - MT22600/O-O, RICARDO AUGUSTO 

BULHOES LEITE - MT23804/O REQUERIDO(A): OI S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 825 de 921



audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007415-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Senhor(a) OI 

S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007415-36.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 12:10 REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO FARIA 

Advogados do(a) REQUERENTE: NILSE BERLATTO LEITE - MT13642/O-O, 

WILSON LEITE - MT22600/O-O, RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - 

MT23804/O REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCINEI DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA CANARANA, 05, DR FABIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) MARCINEI DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006481-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 14:10 REQUERENTE: MARCINEI 

DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 
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audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007932-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LIDIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: REGINA LIDIA DO ESPIRITO 

SANTO Endereço: RUA JOSE MINEIRO, 188, - DE 10749 A 11895 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-000 Senhor(a) 

REGINA LIDIA DO ESPIRITO SANTO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007932-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.462,52 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: REGINA 

LIDIA DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES - MT23879/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007932-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LIDIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 1300, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007932-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.462,52 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: REGINA 

LIDIA DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES - MT23879/O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 
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multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006011-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORENZA LUCICHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA 

AURORA SOARES BARBOSA, 1081, VILA CAMPESINA, OSASCO - SP - 

CEP: 06023-010 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006011-47.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.005,47 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARIA 

LORENZA LUCICHI Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - MT12209-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006011-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORENZA LUCICHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA LORENZA LUCICHI 

Endereço: RUA SEIS, 537, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-700 Senhor(a) MARIA LORENZA LUCICHI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006011-47.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.005,47 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARIA 

LORENZA LUCICHI Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - MT12209-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 
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pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006400-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006400-32.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.217,41 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 14:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

30/03/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: ROGERIO SANTOS DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006068-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MAYARA MAGALHAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOYCE MAYARA MAGALHAES 

DE ALMEIDA Endereço: RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA, 523, ARAÉS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-720 Senhor(a) JOYCE MAYARA MAGALHAES 

DE ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006068-65.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.316,49 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 14:40 REQUERENTE: JOYCE MAYARA MAGALHAES DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 829 de 921



adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007016-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERNANDA ROSA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA DOM BOSCO, 1633, - DE 1461/1462 A 

2086/2087, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 Senhor(a) V H E 

R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007016-41.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.230,18 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 11:40 REQUERENTE: V H E R CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA - EPP Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O REQUERIDO(A): 

BRUNA FERNANDA ROSA BARBOSA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE COSTA BOHAC DE 

HARO Endereço: RUA SETE, 09, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78098-632 Senhor(a) CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006940-80.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.800,05 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 14:00 AUTOR: CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO 

Advogado do(a) AUTOR: GABRIELA PAES LEMES PAIVA - MT21650/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006940-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 13.800,05 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

14:00 AUTOR: CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO Advogado do(a) 

AUTOR: GABRIELA PAES LEMES PAIVA - MT21650/O REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REU: 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016928-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DE ARRUDA NORONHA LUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016928-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: TATIANA DE ARRUDA NORONHA LUZ 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERIVAL DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MERIVAL DE ARRUDA ARAUJO 

Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 138, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78028-305 Senhor(a) MERIVAL DE ARRUDA ARAUJO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006442-81.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.159,90 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 14:50 REQUERENTE: MERIVAL DE ARRUDA ARAUJO 

Advogado do(a) REQUERENTE: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - 

MT15361/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA 

PINTO Endereço: RUA ARYOTN SENA, 85, JD UNIAO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-480 Senhor(a) JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004092-23.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA 

PINTO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12901, 14 andar, BROOKLIN 

PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 Senhor(a) SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004092-23.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: 

JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 
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ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Endereço: RUA VERBO DIVINO, 2001 3 ANDAR, - DE 999/1000 AO FIM, 

CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 

04719-002 Senhor(a) TAM LINHAS AÉREAS S/A: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002155-75.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.819,68 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: LAURA CRISTINA PINTO DE 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA CARVALHO 

CARVIELLI - MT20313/O REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO RIVELLI - MT19023-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAURA CRISTINA PINTO DE 

CAMPOS Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Senhor(a) LAURA CRISTINA PINTO 

DE CAMPOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002155-75.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.819,68 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento 

de vôo, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: LAURA 

CRISTINA PINTO DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINA 

CARVALHO CARVIELLI - MT20313/O REQUERIDO(A): TAM LINHAS 

AÉREAS S/A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VERA LUCIA PIRES DE SANTANA 

Endereço: rua Oito, 03, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-735 

Senhor(a) VERA LUCIA PIRES DE SANTANA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1004082-76.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.182,41 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: VERA LUCIA PIRES DE 

SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - MT20201-O REQUERIDO(A): IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 4 andar, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a) IBI PROMOTORA 

DE VENDAS LTDA.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004082-76.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.182,41 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 15:50 REQUERENTE: VERA LUCIA PIRES DE SANTANA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MACKSON DOUGLAS BOABAID DE 

SOUZA - MT20201-O REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 
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partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013239-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE CARLOS MARQUES 

PEREIRA JUNIOR Endereço: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 117, 403, 

JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-630 Senhor(a) JOSE 

CARLOS MARQUES PEREIRA JUNIOR: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1013239-73.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 16:00 AUTOR: JOSE CARLOS 

MARQUES PEREIRA JUNIOR Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO MOREIRA 

LUSTOSA - MT9249/O REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016929-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA EVANGELISTA MOTA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016929-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: JULIANA EVANGELISTA MOTA 

RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: . 24 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008734-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA E SILVA OAB - MT27446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNEI ZUNTINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JISLAINE DIAS AGEU DA GRACA 

E SILVA Endereço: MANOEL CAVALCANTE PROENCA, 164, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-145 Senhor(a) JISLAINE DIAS AGEU DA 

GRACA E SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008734-39.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.898,62 ESPÉCIE: 
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[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: JISLAINE DIAS 

AGEU DA GRACA E SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: JISLAINE DIAS 

AGEU DA GRACA E SILVA - MT27446/O REQUERIDO(A): OSNEI ZUNTINI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006271-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA OAB - MT22925/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SUELEN CRISTINA DE AMORIM 

Endereço: RUA 35, casa 15, quadra 09, SANTA TEREZINHA (2ª ETAPA), 

CUIABÁ - MT - CEP: 78089-782 Senhor(a) SUELEN CRISTINA DE AMORIM: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006271-27.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Atraso de 

vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

15:20 AUTOR: SUELEN CRISTINA DE AMORIM Advogado do(a) AUTOR: 

VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - MT22925/O REQUERIDO(A): AZUL 

LINHAS AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006133-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALITH MONTEIRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DALITH MONTEIRO FARIA 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, 

Residencial Planalto III, Casa 36, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-700 Senhor(a) DALITH MONTEIRO FARIA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006133-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.450,00 ESPÉCIE: [Turismo, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Interpretação / Revisão de Contrato]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: DALITH MONTEIRO FARIA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON MENDES DA SILVA - 

MT21687-O REQUERIDO(A): AYMORE e outros (3) DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 
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não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006133-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALITH MONTEIRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: AYMORE Endereço: Rua Amador 

Bueno 474, 474, Bloco C, 1 andar, Santo Amaro, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04752-901 Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, 8 Andar, JARDIM, SANTO 

ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 1578, Sala 5, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 Nome: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-340 Senhor(a) AYMORE e outros (3): A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006133-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.450,00 ESPÉCIE: [Turismo, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Interpretação / Revisão de Contrato]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: DALITH MONTEIRO FARIA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON MENDES DA SILVA - 

MT21687-O REQUERIDO: AYMORE, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS 

LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Advogado do(a) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006133-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALITH MONTEIRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 
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(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: AYMORE Endereço: Rua Amador 

Bueno 474, 474, Bloco C, 1 andar, Santo Amaro, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04752-901 Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, 8 Andar, JARDIM, SANTO 

ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, 1578, Sala 5, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 Nome: 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-340 Senhor(a) AYMORE e outros (3): A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006133-60.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.450,00 ESPÉCIE: [Turismo, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Interpretação / Revisão de Contrato]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: DALITH MONTEIRO FARIA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON MENDES DA SILVA - 

MT21687-O REQUERIDO: AYMORE, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS 

LTDA, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Advogado do(a) 

REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA 

DE INFANTARIA MOTORIZADA, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA 5001, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 

Senhor(a) VIVO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004099-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.169,21 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 16:40 AUTOR: LEIDINHA 

MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO 

COSTA - MT23601/O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LEIDINHA MARIA DOS SANTOS 

SILVA Endereço: RUA VILA BELA, 18, Qd. 90, DOUTOR FÁBIO LEITE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-010 Senhor(a) LEIDINHA MARIA DOS SANTOS 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004099-15.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.169,21 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 16:40 AUTOR: LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA 

Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE BEZERRA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCISLENE BEZERRA 

MARIANO DA SILVA Endereço: AV DA PRIMAVERA, 247, CPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) FRANCISLENE BEZERRA MARIANO DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006188-11.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: FRANCISLENE BEZERRA MARIANO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): OI S.A DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE BEZERRA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, 71, ANDAR 2, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20230-070 Senhor(a) OI S.A: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006188-11.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: 

FRANCISLENE BEZERRA MARIANO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS AUGUSTO BENITES 

Endereço: MANOEL LEOPOLDINO, 457, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-180 Senhor(a) CARLOS AUGUSTO BENITES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006045-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 136,96 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

17:00 REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO BENITES Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: Antônio Frederico Ozanan, 1440, blocos XII e XIV, Vila Santan II, 

JUNDIAÍ - SP - CEP: 13209-900 Senhor(a) BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007044-09.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.381,23 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: ELISANDRA GOMES PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELISANDRA GOMES PEREIRA 

Endereço: VINTE E QUATRO, 13, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) ELISANDRA GOMES PEREIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007044-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.381,23 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: 

ELISANDRA GOMES PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016932-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REU)

 

PROCESSO n. 1016932-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INACIO DO 

NASCIMENTO DIAS, JANIMARA DA SILVA GOULART POLO PASSIVO: 

BANCO DO ESTADO DO PARA S A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016933-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO PEREIRA MOURA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016933-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO PEREIRA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA NETO, MARIO 

DONAL SPALATTI POLO PASSIVO: JACKELINE BARBOSA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON DA CRUZ SAIFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NEUTON DA CRUZ SAIFART 

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1762, - ATÉ 433/434, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-290 Senhor(a) NEUTON DA CRUZ 

SAIFART: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005835-68.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: [Financiamento de Produto, Assinatura 

Básica Mensal, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

17:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:10 

REQUERENTE: NEUTON DA CRUZ SAIFART Advogados do(a) 

REQUERENTE: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, JANIO 

QUADROS JOSE ROLDAO - MG107099-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON DA CRUZ SAIFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NEUTON DA CRUZ SAIFART 

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 1762, - ATÉ 433/434, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-290 Senhor(a) NEUTON DA CRUZ 

SAIFART: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005835-68.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: [Financiamento de Produto, Assinatura 

Básica Mensal, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 

17:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/03/2020 Hora: 15:10 

REQUERENTE: NEUTON DA CRUZ SAIFART Advogados do(a) 

REQUERENTE: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, JANIO 

QUADROS JOSE ROLDAO - MG107099-O REQUERIDO(A): CLARO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON DA CRUZ SAIFART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA HENRI 

DUNANT, 780, Torra A e B, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04709-110 Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005835-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: 

[Financiamento de Produto, Assinatura Básica Mensal, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 24/06/2020 Hora: 17:20 Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:10 REQUERENTE: NEUTON DA CRUZ SAIFART 

Advogados do(a) REQUERENTE: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

GO92219-O, JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - MG107099-O 

REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MS7785-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006032-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JULIANA RIBEIRO PEREIRA 

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 52, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 Senhor(a) JULIANA RIBEIRO PEREIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006032-23.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 26.729,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 24/06/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: JULIANA 

RIBEIRO PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA - MT24299/O REQUERIDO(A): CLARO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 
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JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006032-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA 

GENEROSO PONCE, 181, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-430 

Senhor(a) CLARO S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006032-23.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 26.729,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 17:50 REQUERENTE: JULIANA RIBEIRO PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA 

SILVA - MT24299/O REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007307-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SALLES CHIAPPA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCIANO SALLES CHIAPPA 

Endereço: RUA DAS CANELAS, 105, LOTEAMENTO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78061-316 Senhor(a) LUCIANO SALLES CHIAPPA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007307-07.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

24/06/2020 Hora: 11:50 TESTEMUNHA: LUCIANO SALLES CHIAPPA 

Advogado do(a) TESTEMUNHA: MARCELO SILVA MOURA - MT12307-O 

REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 
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GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FABIANO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA MAJOR GAMA, 2350, - DE 459/460 AO FIM, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-170 Senhor(a) FABIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006415-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Liminar, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 09:00 AUTOR: FABIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ITAMAR LIMA DA 

SILVA - MT14828-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Nome: BANCO BRADESCO 

SA Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. e outros: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006415-98.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Liminar, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 09:00 AUTOR: FABIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: ITAMAR LIMA DA 

SILVA - MT14828-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO BRADESCO SA Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Advogado do(a) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 
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multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006287-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETH RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLAUDETH RODRIGUES DO 

CARMO Endereço: RUA B, 04, JD BRASIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 

Senhor(a) CLAUDETH RODRIGUES DO CARMO: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006287-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

08:50 REQUERENTE: CLAUDETH RODRIGUES DO CARMO Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006287-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETH RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006287-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 08:50 REQUERENTE: 

CLAUDETH RODRIGUES DO CARMO Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 
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partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008581-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RANULFO DE MORAES Endereço: 

RUA K, 12, VILLAGE FLAMBOYANT, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-415 

Senhor(a) RANULFO DE MORAES: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008581-06.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 08:40 Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 13/04/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: RANULFO DE 

MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

MT15391-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014124-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008525-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSEIR SILVA SANTOS Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 

5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) JOSEIR SILVA SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008525-70.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: JOSEIR SILVA SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 
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extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008525-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008525-70.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 09:20 REQUERENTE: JOSEIR SILVA 

SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO: BANCO BRADESCO Advogado do(a) 

REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005996-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EZEQUIEL BISPO DA SILVA 

Endereço: RUA FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA, 131, PARQUE NOVA 

ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-541 Senhor(a) EZEQUIEL BISPO 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005996-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.152,60 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 09:10 REQUERENTE: EZEQUIEL BISPO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 
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audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021246-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE PAULA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA CARDOSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NAILZA CARDOSO DE ARRUDA 

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) NAILZA CARDOSO DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006380-41.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/06/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: NAILZA CARDOSO DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016935-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS DE OLIVEIRA KAUFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016935-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIANS DE 

OLIVEIRA KAUFFMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNA 

KATIA SILVA SANCHES POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011622-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AUXILIADORA DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE AUXILIADORA DA 

SILVA COELHO Endereço: RUA SETE, 63, QD 31, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-766 Senhor(a) CRISTIANE AUXILIADORA DA 

SILVA COELHO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011622-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.909,72 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: 

CRISTIANE AUXILIADORA DA SILVA COELHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011622-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AUXILIADORA DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011622-78.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.909,72 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: CRISTIANE AUXILIADORA DA 

SILVA COELHO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO Advogado do(a) 

REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 850 de 921



sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008700-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALBRING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALINE ALBRING Endereço: RUA 

VINTE E DOIS, 27, JARDIM PASSAREDO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-822 

Senhor(a) ALINE ALBRING: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008700-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.137,52 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: ALINE 

ALBRING Advogado do(a) REQUERENTE: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - MT21865/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006261-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA CURY TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA ANTONIA CURY TOLEDO 

Endereço: RUA PATOS DE MINAS, 266, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-660 Senhor(a) MARIA ANTONIA CURY TOLEDO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006261-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.170,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/06/2020 Hora: 10:00 AUTOR: MARIA ANTONIA CURY TOLEDO 

Advogados do(a) AUTOR: RENATA FERRARI BORGES LEAL - 

MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - 

MT14017-O REQUERIDO(A) :  AZUL L INHAS AEREAS 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006261-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA CURY TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA ANTONIA CURY TOLEDO 

Endereço: RUA PATOS DE MINAS, 266, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-660 Senhor(a) MARIA ANTONIA CURY TOLEDO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006261-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 31.170,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/06/2020 Hora: 10:00 AUTOR: MARIA ANTONIA CURY TOLEDO 

Advogados do(a) AUTOR: RENATA FERRARI BORGES LEAL - 

MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - 

MT14017-O REQUERIDO(A) :  AZUL L INHAS AEREAS 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012079-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA LAUDELINO PISTORI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COSTA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIZABETH COSTA SILVA 

MORAES Endereço: RUA VINTE E NOVE, 01, QUADRA 48 SETOR 05, CPA 

III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-384 Senhor(a) ELIZABETH COSTA SILVA 

MORAES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005911-92.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.204,98 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: ELIZABETH 

COSTA SILVA MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016939-57.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PEREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016939-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

PEREIRA DE MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 10:50 , no endereço: . 24 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE JESUS YAMAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALTER DE JESUS YAMAGUCHI 

Endereço: RUA DO FREDERICO KUNZE, 105, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-040 Senhor(a) VALTER DE JESUS 

YAMAGUCHI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006244-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 31.170,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

10:40 AUTOR: VALTER DE JESUS YAMAGUCHI Advogados do(a) AUTOR: 

RENATA FERRARI BORGES LEAL - MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE 

AQUINO TEIXEIRA FILHO - MT14017-O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS 

AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE JESUS YAMAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VALTER DE JESUS YAMAGUCHI 

Endereço: RUA DO FREDERICO KUNZE, 105, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-040 Senhor(a) VALTER DE JESUS 

YAMAGUCHI: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006244-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 31.170,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

10:40 AUTOR: VALTER DE JESUS YAMAGUCHI Advogados do(a) AUTOR: 

RENATA FERRARI BORGES LEAL - MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE 

AQUINO TEIXEIRA FILHO - MT14017-O REQUERIDO(A): AZUL LINHAS 

AEREAS DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014721-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEITE MOREIRA BUSSIKI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - 

APROVVAM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARAUNA DE MERCE OAB - MT26807/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006171-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006171-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.300,77 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 11:00 REQUERENTE: DAVID QUISPE VILLCA Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT11065-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006171-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID QUISPE VILLCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DAVID QUISPE VILLCA Endereço: 

RUA NORTELÂNDIA, 73, COHAB NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-493 

Senhor(a) DAVID QUISPE VILLCA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006171-72.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.300,77 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 11:00 REQUERENTE: DAVID 

QUISPE VILLCA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

- MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021152-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008559-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) EDERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008559-45.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 25/06/2020 Hora: 11:10 REQUERENTE: EDERSON FAUSTINO DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - 

MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016940-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016940-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE REINALDO 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO 

AMERICO ORTIGARA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008823-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO GUIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DIEGO APARECIDO GUIA DE LIMA 

Endereço: RUA C, 44, Qda 04, JARDIM PRIMEIRO DE MARÇO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-606 Senhor(a) DIEGO APARECIDO GUIA DE LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008823-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.427,43 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 11:30 AUTOR: DIEGO APARECIDO GUIA DE LIMA 

Advogado do(a) AUTOR: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - MT16114-O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008889-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNY VICKTORIA CORONEL E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KAOANNY VICKTORIA CORONEL 

E SILVA Endereço: RUA DEZENOVE, 01, QD 36, COHAB SÃO GONÇALO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-822 Senhor(a) KAOANNY VICKTORIA 

CORONEL E SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008889-42.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 114,55 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 11:40 AUTOR: KAOANNY VICKTORIA CORONEL E 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

MT18378-O, FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - MT18689/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008889-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANNY VICKTORIA CORONEL E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KAOANNY VICKTORIA CORONEL 

E SILVA Endereço: RUA DEZENOVE, 01, QD 36, COHAB SÃO GONÇALO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-822 Senhor(a) KAOANNY VICKTORIA 

CORONEL E SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008889-42.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 114,55 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 11:40 AUTOR: KAOANNY VICKTORIA CORONEL E 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

MT18378-O, FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES - MT18689/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 
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DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008866-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON MAGALHAES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLEYTON MAGALHAES DE MELO 

Endereço: Rua Amapá, quadra 39, 8, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-384 Senhor(a) CLEYTON MAGALHAES DE MELO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008866-96.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 151,47 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 

11:50 REQUERENTE: CLEYTON MAGALHAES DE MELO Advogado do(a) 

REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008469-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA SANTANA SILVA 

SIQUEIRA Endereço: RUA PADRE FERRO, 253, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-275 Senhor(a) MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008469-37.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR DE NORONHA - MT15391-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008275-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINS AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a) BANCO BRADESCO: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008275-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.076,10 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 12:10 AUTOR: MARIANA 

MARTINS AQUINO Advogado do(a) AUTOR: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622-O REU: BANCO BRADESCO Advogado do(a) REU: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008275-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINS AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIANA MARTINS AQUINO 

Endereço: RUA JOBEL CARLOS BRANCO, 18, QUADRO 05, NOVO 

COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-565 Senhor(a) MARIANA 

MARTINS AQUINO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008275-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.076,10 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 25/06/2020 Hora: 12:10 AUTOR: MARIANA 

MARTINS AQUINO Advogado do(a) AUTOR: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA - MT16622-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011578-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELTO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a) VIVO S.A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011578-59.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: DANIELTO ALMEIDA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011578-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELTO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELTO ALMEIDA DA SILVA 

Endereço: RUA CAMPOS DO JORDÃO, 108, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-476 Senhor(a) DANIELTO ALMEIDA DA SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011578-59.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

25/06/2020 Hora: 12:20 REQUERENTE: DANIELTO ALMEIDA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010671-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DOS SANTOS EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “( Vistos etc.Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de 

urgência), a qual a parte autora postula realização de cirurgia.No id. 

18805755 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar 03 

orçamentos, porém permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado por 

descuido da autora, de forma que é devida a extinção do processo na 

forma do art. 485, III do CPC.Diante do exposto, caracterizado o abandono 

da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, III, do CPC.Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

1 2 . 1 5 3 / 2 0 0 9 . D e c o r r i d o  o  p r a z o  r e c u r s a l , 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000622-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO OAB - MT0003557S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc O juízo determinou a intimação da parte 

autora para cumprir o despacho do id. 9668475. Corretamente intimada a 

parte requerente quedou-se inerte.Ante o exposto, indefere-se a petição 

inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na 

forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intime-se.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIRENE LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000054-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ELISA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

específica de urgência” proposta por BRUNA ELISA PERON ZANATTA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o fornecimento do 

medicamento “Enoxoparina 60 mg”, pelo período que falta para a Autora 

completar as 40 (quarenta) semanas gestacionais e mais 8 (oito) semanas 

após o parto. A liminar foi deferida, sendo noticiada o seu 

descumprimento. Tendo em vista o descumprimento da liminar, foi deferido 

o bloqueio judicial, via BACEN, na conta corrente do ESTADO DE MATO 

GROSSO (id. 18849645). Realizado o bloqueio a autora informou a 

aquisição do medicamento conforme notas fiscais anexas. Citado, o 

requerido apresentou contestação.Passa-se ao julgamento.O direito à 

saúde é concebido como direito básico de todo cidadão, de acordo com os 

artigos 196, sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, 

e 197 da Carta Magna. É cediço, pois, que o direito à saúde 

consubstancia-se em direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de 

maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer tratamento 

adequado às pessoas que necessitam. Destarte, é dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, 

de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 
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Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 

-PUBLIC 16-03-2015).Analisando a narrativa fática descrita na exordial em 

confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, denota-se 

que a paciente necessita, com urgência, do fármaco Enoxoparina 60 mg, 

eis que é portadora de “Síndrome Antifosfolípide” que provoca o aumento 

dos riscos de abortamento e está grávida, não possuindo recursos 

financeiros para seu custeio.O relatório médico, acostado no id 17383845, 

indica que a não utilização do medicamento diariamente pode colocar a 

gestação em risco tanto de abortamento precoce, tardio e óbito fetal em 

qualquer época da gestação, incluindo no final da gestação, além de expor 

a mãe a risco de trombose. O documento também atesta que o 

medicamento pleiteado é utilizado pela sua segurança em relação ao uso 

contínuo não necessitando o controle com coagulograma semanal e 

diminuindo o risco de osteoporose por uso contínuo, que acontecem com o 

uso das medicações mais antigas como a Heparina sódica.Conforme 

informação no parecer do NAT, há registro do medicamento na 

ANVISA.Não se trata de questão hipotética ou possibilidade abstrata de vir 

a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e 

concreta, cuja demora poderá lhe ceifar a vida. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalta-se ainda que a pretensão da requerente justifica-se na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113).Destaca-se que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa 

violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no 

campo de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, 

inexistindo discricionariedade administrativa.Nesta esteira, o Poder 

Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a execução 

das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, não 

observou os princípios constitucionais.Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o requerido a fornecer o medicamento “Enoxoparina 60 mg” a 

parte autora durante o período gestacional até 8 (oito) semanas após o 

parto, nos termos da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 02 do 

Conselho Nacional de Justiça, respeitando o teto deste Juizado Especial; 

e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito.Joselaine Duarte GonzagaJuíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000340-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000344-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BELARMINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000349-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000354-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036988-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO VILLAIBA (REQUERENTE)

JUCICLEIDE AUXILIADORA XAVIER VILLAIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta 

por ANASTACIO VILLAIBA assistido por JUCICLEIDE AUXILIADORA 

XAVIER VILLAIBA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ para viabilizar a sua transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A liminar foi deferida. Citados, os reclamados, 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se as 

alegações de falta de interesse, uma vez que restou comprovado que o 

pronunciamento jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, 

que dependia de tratamento em UTI para manter-se vivo. Afasta-se a 

preliminar de perda do objeto, pois a internação do paciente em leito de UTI 

ocorreu por força judicial, não havendo que se falar em extinção do feito. 

Superadas as preliminares arguidas, passa-se ao mérito. O ente público 

tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, 

direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito 

básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever 

do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo isentar 

da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI 

ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. 

Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, e dever do 

Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Dessa feita, 

cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de 

omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT 

AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Ressai dos 

documentos, que o autor sofreu um acidente doméstico onde ficou 

desacordado e, quando foi levado ao Pronto Socorro foi imediatamente 

internado. Conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Gustavo de David 

Cristovão (id. 22895091), há necessidade de tratamento em Unidade de 

Tratamento Intensivo. Assim, resta comprovado que, por conta de tal 

quadro clínico, necessita ser imediatamente transferido para UTI. O direito 

à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Quanto à gradação de obrigações, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado. Consta nos autos informação que o paciente fora 

removido para UTI do Hospital Municipal em 24/08/2019. Ante o exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a viabilizarem a 

transferência do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para dar 

suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus 

das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica para 

transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e autorização 

médica da unidade na qual se encontra internada caso se apresente 

viável, e respeitando o teto deste juizado especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036988-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO VILLAIBA (REQUERENTE)

JUCICLEIDE AUXILIADORA XAVIER VILLAIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta 

por ANASTACIO VILLAIBA assistido por JUCICLEIDE AUXILIADORA 

XAVIER VILLAIBA, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ para viabilizar a sua transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A liminar foi deferida. Citados, os reclamados, 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se as 

alegações de falta de interesse, uma vez que restou comprovado que o 

pronunciamento jurisdicional é tanto útil quanto necessário ao paciente, 

que dependia de tratamento em UTI para manter-se vivo. Afasta-se a 

preliminar de perda do objeto, pois a internação do paciente em leito de UTI 

ocorreu por força judicial, não havendo que se falar em extinção do feito. 

Superadas as preliminares arguidas, passa-se ao mérito. O ente público 

tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, 

direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito 

básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever 

do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo isentar 

da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de 

medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI 

ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. 

Ressaltando que se trata de direito fundamental à saúde, e dever do 

Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Dessa feita, 

cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de 

omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT 

AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Ressai dos 

documentos, que o autor sofreu um acidente doméstico onde ficou 

desacordado e, quando foi levado ao Pronto Socorro foi imediatamente 

internado. Conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Gustavo de David 

Cristovão (id. 22895091), há necessidade de tratamento em Unidade de 

Tratamento Intensivo. Assim, resta comprovado que, por conta de tal 

quadro clínico, necessita ser imediatamente transferido para UTI. O direito 

à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 
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12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Quanto à gradação de obrigações, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado. Consta nos autos informação que o paciente fora 

removido para UTI do Hospital Municipal em 24/08/2019. Ante o exposto, 

RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a viabilizarem a 

transferência do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para dar 

suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus 

das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica para 

transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e autorização 

médica da unidade na qual se encontra internada caso se apresente 

viável, e respeitando o teto deste juizado especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000359-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA MOURA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000544-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

MUNÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência) proposta 

por JOÃO MARIA MATOSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a realização do procedimento de 

Angioplastia Intraluminal de Vasos das Extremidades com stent 

farmacológico. A liminar foi deferida. Citados, os reclamados 

apresentaram defesa. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. Igualmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse 

processual, tendo em vista a necessidade de o requerente vir a juízo para 

alcançar a tutela pretendida, que deverá lhe trazer também alguma 

utilidade do ponto de vista prático. Ademais, verifica-se que o 

procedimento foi encaminhado para a central de regulação em 2017, sem 

contudo, ser realizado até a presente data. No que tange a alegação de 

ilegitimidade do Município para compor o polo passivo desta demanda, não 

lhe assiste razão, pois é “...dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos 

artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário”. 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). 

Ademais, nas causas que versam sobre direito à saúde, à 

responsabilidade é solidária entre as três esferas de governo, o que 

permite a propositura da ação contra um, alguns ou todos os 

responsáveis solidários, conforme opção do interessado. Rejeitadas as 

preliminares, passa-se ao mérito. O direito à saúde vem elencado na 

Constituição Federal como direito básico de todo cidadão, em seu artigo 

196, sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, 

consoante o artigo 197 da Carta Magna. Nesse aspecto, o usuário do SUS 

tem direito a um atendimento que permita o seu tratamento de forma 

adequada, pois, estamos diante de um direito indisponível e auto-aplicável. 

Relata o Paciente que é portador de hipertensão arterial, diabetes e 

insuficiência coronariana grave, necessitando ser submetido, 

urgentemente, a Cirurgia de Angioplastia com implante de stents 

farmacológico, sob pena de evoluir com morte prematura, cujo risco é 

iminente. Diante dessa ocorrência, o médico que lhe assiste indicou o 

procedimento retro mencionado. Verifica-se dos autos os relatórios do 

médico especialista indicando a necessidade de realização do 

procedimento, solicitação de autorização para o SUS e exames médicos, 

em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ O parecer do NAT ao ID. 11534782, informa que: “Quanto à 

urgência do procedimento: Trata-se de procedimento de cunho teórico 

urgente, pois há risco do paciente padecer em decorrência da piora do 

quadro clínico, e morte. Entretanto não temos informações técnicas 

atualizadas suficientes para responder quanto tempo o mesmo pode 

aguardar para a realização do procedimento, já que já se passaram mais 

de dois meses da última atualização do quadro clínico pelo médico 

assistente. O risco teórico de Infarto e morte existe e, na dependência do 

quadro clínico do mesmo, pode haver restrições à várias atividades 

simples do cotidiano do paciente e estando o mesmo internado pelo SUS e 

com AIH vigente a aquisição de órteses, próteses e OPMs cabe ao 

prestador de serviço. Portanto, a recomendação desde Núcleo é que o 

procedimento seja realizado o mais brevemente possível, a fim de se 

reduzirem os riscos para o Requerente, inclusive de óbito.” Nesta senda, o 

incursionamento no conjunto fático-probatório demonstra a relevância e 

urgência do pedido. Consigne-se que a procedência deve-se observar e 

restringir à prescrição médica e aos elementos comprobatórios, não 

podendo alcançar situações hipotéticas. Ainda, ressalto que a 

responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da 

saúde pública, é indiscutível. Por isto mesmo, não tem cabimento a 

arguição do Requerido de ilegitimidade passiva, para a exclusão da 

responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação 

principal. Ademais, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é 

de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar 

em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a 
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determinado Ente Público. No mesmo sentido são as decisões reiteradas 

deste Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA 

- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE 

- RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. (TJMT - AgR 34613/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei] Quanto à 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública.[1] Quanto a alegação da impertinência da fixação de multa para o 

caso de descumprimento, verifica-se que sequer foi arbitrada. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a 

providenciarem o procedimento cirúrgico de Angioplastia Intraluminal de 

Vasos das Extremidades com stent farmacológico, em hospital do SUS 

que disponha de condições técnicas para tratamento de sua patologia, 

nos termos e limites da prescrição médica, respeitando o teto do juizado 

especial da Fazenda Pública; e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá, data de registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL SOARES SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000462-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MATEUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015434-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de 
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obrigação de fazer cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela 

urgência” proposta por CELSO MARQUETTI em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABA, almejando a realização de 

cirurgia para implante de marca passo de câmara única transvenoso. A 

liminar foi deferida, sendo interposto Agravo de Instrumento nº 

1006657-31.2018.8.11.0000, no que foi indeferida a liminar. Citados, os 

reclamados apresentaram defesa. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a 

preliminar de falta de interesse processual, tendo em vista a necessidade 

de o requerente vir a juízo para alcançar a tutela pretendida, que deverá 

lhe trazer também alguma utilidade do ponto de vista prático. Rejeita-se a 

alegação de ilegitimidade do Município para compor o polo passivo desta 

demanda, uma vez que é “...dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos 

artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário”. 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). 

Ademais, nas causas que versam sobre direito à saúde, à 

responsabilidade é solidária entre as três esferas de governo, o que 

permite a propositura da ação contra um, alguns ou todos os 

responsáveis solidários, conforme opção do interessado. Afasta-se a 

impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Superadas as preliminares, passa-se ao mérito. 

O direito à saúde vem elencado na Constituição Federal como direito 

básico de todo cidadão, em seu artigo 196, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna. 

Nesse aspecto, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita 

o seu tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito 

indisponível e auto-aplicável. Narra a inicial que o autor está com quadro 

clínico gravíssimo e necessita com urgência de cirurgia imediata com 

implante de marca passo de câmara única transvenoso, sendo oportuno 

ressaltar ainda que o tratamento pleiteado foi regulado junto a Secretaria 

de Estado da Saúde (ID 13504048), mas até o momento ainda não houve 

autorização por parte do órgão regulador, urgência confirmada pelo 

parecer emitido pela NAT (ID 13566878). O parecer emitido pelo NAT, 

concluiu que “o paciente é portadora retinopatia diabética. (...) há a 

necessidade do procedimento. (...) considerando o quadro apresentado, 

trata-se de um caso urgente.” (ID 13331564) Verifica-se dos autos os 

relatórios do médico especialista indicando a necessidade de realização 

do procedimento, solicitação de autorização para o SUS e exames 

médicos, em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento n. 

02/2015-CGJ Nesta senda, o incursionamento no conjunto 

fático-probatório demonstra a relevância e urgência do pedido. 

Consigne-se que a procedência deve-se observar e restringir à 

prescrição médica e aos elementos comprobatórios, não podendo 

alcançar situações hipotéticas. Ainda, ressalto que a responsabilidade 

solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é 

indiscutível. Por isto mesmo, não tem cabimento a arguição do Requerido 

de ilegitimidade passiva, para a exclusão da responsabilidade pelo 

cumprimento da obrigação requerida na ação principal. Ademais, é cediço 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 

200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária 

da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas 

entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da 

demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento 

prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. No 

mesmo sentido são as decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. (TJMT - AgR 34613/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei] Quanto à 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública.[1] Consta informação no id. 20852418 que o procedimento 

cirúrgico foi agendado no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Cuiabá.. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, a providenciarem a cirurgia para implante de marca passo 

de câmara única transvenoso, em hospital do SUS que disponha de 

condições técnicas para tratamento de sua patologia, nos termos e limites 

da prescrição médica, respeitando-se o teto deste Juizado Especial; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza LeigaSENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Informe-se o nobre Relator do Agravo de Instrumento nº 

1006657-31.2018.8.11.0000 que o processo foi sentenciado. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, data de registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000463-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000467-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 15:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000470-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA PIRES DE CAMPOS FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001512-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENISON BRITO ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 08/08/2017, Hora: 08:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001452-86.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEIK NABOR BARROS JOAQUIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, e 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR que a parte 

reclamante faz jus ao beneficio de abono de permanência e CONDENAR a 

parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante os valores 

relativos ao abono de permanência de março/2016 a junho/2016, 

resultando em R$ 8.514,49 (oito mil quinhentos e quatorze reais e quarenta 

e nove centavos), considerando o foi descontado a contribuição 

previdenciária, e acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada 

mensalmente, calculados a partir do pagamento indevido ou a maior até o 

mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao 

mês em que estiver sendo efetuada consoante dispõe o artigo 39, § 4º, da 

Lei nº 9.250/1995, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados 

Especiais. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000471-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS OAB - MT25153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007927-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARTINIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos etc.Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica 

de urgência” proposta por LIDIANE MARTINIS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando o fornecimento do medicamento 

“Enoxoparina 40 mg”, durante toda a gestação.A liminar foi 

deferida.Citado, o requerido apresentou contestação.Passa-se ao 

julgamento.O direito à saúde é concebido como direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, e 197 da Carta Magna. É cediço, pois, que 

o direito à saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Destarte, é dever do 

Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde 

para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, 

de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 
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Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 

-PUBLIC 16-03-2015).Aduz a autora que “necessita fazer uso regular 

diário do medicamento prescrito por médico Ginecologista e obstetra (doc. 

em anexo), decorrente de uma embolia pulmonar, que ocorreu em 2013. 

Atualmente, a Requerente se encontra gestante de 6 (seis) semanas, e é 

necessário fazer uso de anticoagulante injetável subcutâneo Enoxaparina 

40mg, durante toda a gestação.”O parecer de id ID. 24057417, emitido por 

farmacêutica do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, informa que “Até a 

presente data, não há manifestação do Ministério da Saúde acerca do 

fornecimento da medicação, de quem vai distribuir se o Estado ou os 

Municipios. Portanto, até a presente data não Contemplado pelo SUS, para 

a patologia da autora e não há como designar a responsabilidade de 

atendimento.”. Não se trata de questão hipotética ou possibilidade abstrata 

de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e 

concreta, cuja demora poderá lhe ceifar a vida. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado.Ressalta-se ainda que a pretensão da requerente justifica-se na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113).O relatório médico, 

acostado no id 23992482 - Pág. 1, indica que o medicamento pleiteado é o 

melhor para o tratamento da parte autora, e o não uso da medicação 

expõe a paciente ao risco elevado de aborto, assim como, de 

trombose/embolia materna.Destaca-se que, no presente caso, o Poder 

Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, 

interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa.Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais.Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a 

fornecer o medicamento “Enoxoparina 40 mg” a parte autora durante todo 

o período gestacional, nos termos da prescrição médica, conforme o 

Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, respeitando-se o teto 

deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

istos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000556-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENO OSORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 16:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500184-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM URSULINO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AZEM CAMARGO OAB - MT0019238A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500184-25.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAQUIM URSULINO FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

manifestação do exequente na qual vê-se que foi endereçada à 11ª Vara 

Cível (Proc.: 15002-79.2015.811.0041). Evidenciado o erro, deixa-se de 

apreciar o pedido. Registra-se, contudo, que eventual destaque de 

honorários contratuais, segundo o disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 

8.906/94, só é possível desde que o advogado faça juntar aos autos o 

contrato de honorários. Já os honorários sucumbenciais serão suportados 

pelo executado. Após o processamento do alvará, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000162-65.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EDINO DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

FRANCINILDO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA (REQUERENTE)

LUIZ PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

BENILZO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000162-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BENILZO JOSE DO 

NASCIMENTO, EDINO DA SILVA GAMA, FRANCINILDO PEREIRA 

BARBOSA, JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA, LUIZ PINTO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar 

quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a parte autora, José 

Lindomar Gama da Fonseca, para apresentar demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de 

Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 

2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021584-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021584-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSEMAR DA SILVA REU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos o ato de aposentadoria/demissão/exoneração, no prazo 

de 15 dias. Após, conclusos para sentença. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000630-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ABADIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000630-29.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: HENRIQUE ABADIA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

adequar os cálculos conforme a sentença, no sentido de apresentar 

individualmente o quanto é devido por cada executado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500223-90.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER HOFMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500223-90.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: GLAUBER HOFMAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme determinado no id. 14180021. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500494-02.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500494-02.2012.8.11.0001 REQUERENTE: GERALDO GUIMARAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com acórdão transitado em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016629-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do 

Processo: 1016629-51.2020.8.11.0001 AUTOR: MARCOS ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A prescrição 

para fisioterapia domiciliar ocorreu no dia 07/02/2020, antes da declaração 

da pandemia e a suspensão de uma série de atividades relacionadas a 

tratamentos ambulatoriais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

juntar, no prazo de 5 dias, relatório médico esclarecendo quanto a 

urgência e eventuais considerações relativas aos cuidados para redução 

de riscos ao paciente diante do cenário fático atual. Após, conclusos para 

a análise do pedido de tutela provisória. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/07/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013211-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008925-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer cumulado com preceito cominatório e pedido de tutela 

urgência” proposta por RUBENS FESTA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABA, almejando sua transferência 

para uma unidade coronariana bem como a realização do procedimento de 

cineangiocoronariografia, conhecido como cateterismo.A liminar foi 

deferidaCitados, os reclamados apresentaram defesa.Passa-se ao 

julgamento.Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, tendo 

em vista a necessidade de o requerente vir a juízo para alcançar a tutela 

pretendida, que deverá lhe trazer também alguma utilidade do ponto de 

vista prático.Rejeita-se a alegação de ilegitimidade do Município para 

compor o polo passivo desta demanda, uma vez que é “...dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus 

entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário”. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ).Ademais, nas causas que 

versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária entre as três 

esferas de governo, o que permite a propositura da ação contra um, 

alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção do 

interessado.Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois o 

procedimento foi realizado por força judicial, não havendo que se falar em 

extinção do feito.Superada a preliminar, passa-se ao mérito.O direito à 

saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico de todo 

cidadão, em seu artigo 196, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, consoante o artigo 197 da Carta Magna. Nesse 

aspecto, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que permita o seu 

tratamento de forma adequada, pois, estamos diante de um direito 

indisponível e auto-aplicável.Narra a inicial que o autor sofreu infarto 

agudo miocárdio na data de 16/09/2019, dando entrada no Pronto Socorro 

de Cuiabá. Sustenta que necessita de atendimento especializado com 

urgência, qual seja, unidade coronariana para recepção e atendimento, 

com a realização de ecocardiograma e de cateterismo. Informa que se 

encontra na sala vermelha do hospital. Registra que inexiste vagas no 

Hospital Geral.Verifica-se dos autos os relatórios do médico especialista 

indicando a necessidade de realização do procedimento, solicitação de 

autorização para o SUS e exames médicos, em atendimento do disposto 

no art. 1º e §1º, do Provimento n. 02/2015-CGJNesta senda, o 

incursionamento no conjunto fático-probatório demonstra a relevância e 
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urgência do pedido. Consigne-se que a procedência deve-se observar e 

restringir à prescrição médica e aos elementos comprobatórios, não 

podendo alcançar situações hipotéticas.Ainda, ressalto que a 

responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da 

saúde pública, é indiscutível. Por isto mesmo, não tem cabimento a 

arguição do Requerido de ilegitimidade passiva, para a exclusão da 

responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação 

principal.Ademais, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é 

de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar 

em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a 

determinado Ente Público.No mesmo sentido são as decisões reiteradas 

deste Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de 

saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se 

trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito 

à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina 

desproporcionalidade que revestiria tal atitude. (TJMT - AgR 34613/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei]Quanto à reserva 

do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de saúde, nem 

servir de justificativa para a ineficiência da administração pública.[1]Diante 

do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a 

providenciarem a transferência do requerente para uma unidade 

coronariana, bem como a realização do procedimento de 

cineangiocoronariografia, conhecido como cateterismo, em hospital do 

SUS que disponha de condições técnicas para tratamento de sua 

patologia, nos termos e limites da prescrição médica, respeitando o teto 

deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

L e i g a ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  4 0  d a  L e i  n º 

9.099/95.Publique-se.Intime-se.Cuiabá-MT, data de registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005286-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc.Relatório dispensado por força do disposto 

no art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTO E DECIDO.Extrai-se do termo de 

audiência (ID. 26157431) que a parte autora Robson da Silva não 

compareceu à sessão de conciliação.É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação.O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS).Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”.Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo.Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora ROBSON DA Silva à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE.Transitada em julgado, arquive-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014828-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUNIOR DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “Vistos, etc.Relatório dispensado por força do disposto 

no art. 38 da Lei 9.099/95.FUNDAMENTO e DECIDO.Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide.É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência.No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da 

Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS).Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.Publicada no sistema PJe.Arquive-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001837-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FOLHA ANDRADE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado.Trata-se de ação 

proposta por LUCIANA FOLHA ANDRADE em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a concessão da aposentadoria especial com 

paridade e proventos integrais por ter completado 26 anos, 6 meses e 5 

dias de tempo total de contribuição no cargo de Investigadora da Polícia 

Judiciária Civil.Citado, o Estado de Mato Grosso não compareceu na 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação.Passa-se à 

apreciação.Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.O 
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deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide.A requerente, servidora pública integrante da 

carreira da Policia Civil, insurge-se contra as decisões nos processos 

administrativos n° 102881/2019 e 176721/2019, alegando que, apesar de 

exercer atividade especial e ter completado 26 anos, 6 meses e 5 dias de 

tempo total de contribuição, teve o seu pedido de aposentaria especial 

indeferido.No âmbito do Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial 

dos integrantes das carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário 

está disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, que dispõe:Art. 1º 

Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 

4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado 

atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 

contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo único. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 524/14) 

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos 

cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada 

voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de 

efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado 

pela LC 558/14)Observa-se que, em consulta ao site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo teor 

acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da LC nº 

401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa parlamentar 

(ht tps: / /www.al .mt.gov.br /s torage/webdisco/ le is / lc-558-2014.pdf) . O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido:AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 

§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05).Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04).Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa.Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC)Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a 

propósito:A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo.A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza 

financeira.No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao 

seu titular a conveniência e oportunidade da deflagração do debate 

legislativo em torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o 

controle de constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, 

caracteriza-se, fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela 

verificação de uma questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de 

dúvida quanto à constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num 

caso submetido à apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio 

Bittencourt – que se trate de uma controvérsia real, decorrente de uma 

situação jurídica objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à 

alegação dos litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe 

aplicação, a despeito do silêncio das partes.”. (G.n.)Desse modo, em sede 

do controle difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício 

de iniciativa quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, 

acrescido por meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de 

ofício, da inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da 

norma legal que reduziu o tempo de contribuição para 25 anos para os 

profissionais (policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do 

sistema socioeducativo) do sexo feminino conduz à improcedência do 

pedido, em razão da ausência do requisito legal para concessão da 

aposentadoria especial.Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via 

controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO 

DE INICIATIVA) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição 

Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de 

Mato Grosso, e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo 

único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado 

por LUCIANA FOLHA ANDRADE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, e extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo SantulloJuíza LeigaSENTENÇA Vistos, 

etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95.Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004900-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 871 de 921



ANDRE MORAIS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “ Vistos, etc. Relatório dispensado.Cuida-se de Ação de 

Cobrança proposta por ANDRÉ MORAIS LEÃO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 12.156,64 (doze mil 

cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de 

auxílio fardamento.Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

concil iação, contudo, apresentou contestação.Passa-se à 

apreciação.Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia.O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide.Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 27 de novembro de 2014 foi promovido ao Posto de Aspirante PM, 

consoante se infere da Portaria nº 328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 

2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26425, página 33, fazendo 

jus ao auxílio fardamento.Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204:“Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 25/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento 

(id. 22967521).Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 4º dispôs:Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando 

promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão 

ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros.Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo 

em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no 

artigo 6º da Lei 7.713/1988.Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete 

mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao 

auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios 

calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e 

correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo SantulloJuíza 

LeigaSENTENÇAVistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Publique-se.Intimem-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CENELITA XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002625-77.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VIVIANE CENELITA XAVIER 

DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 

Fazenda Pública. Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito observando os requisitos do art. 534 

do Código de Processo Civil, os parâmetros fixados na sentença e o limite 

fixado no art. 2º, caput, da Lei 12.153/09, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARRYRIHE LIANGUI AYLLANN SIQUEIRA MAXIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001031-91.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LARRYRIHE LIANGUI AYLLANN 

SIQUEIRA MAXIMO EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o 

cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001176-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001176-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE GOMES EVANGELISTA 

FILHO EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar se houve o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001642-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS PARANHOS MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001642-44.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DANIEL LUCAS PARANHOS 

MACHADO EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar se houve o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007876-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etcDispensa-se a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016542-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etcDispensa-se a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1[1], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais.Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016301-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória.Dispensa-se a audiência de conciliação.Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 

dias.Após intime-se a parte autora para impugnar no prazo de 15 dias.Em 

seguida conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010647-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência.Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o requerido para, querendo, 

contestar, no prazo de 30 dias (Enunciado 1), e apresentar os 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Decorrido o prazo para contestar intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 dias.Após, 

conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Com essas ponderações, indefere-se o pedido de 

expedição de requisição de pequeno valor e determina-se o arquivamento 

dos autos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Vistos, etc.Trata-se de manifestação na qual o 

exequente objetiva o sequestro do valor exequendo objeto do Precatório 

Requisitório 00901899/2019.Expedido o ofício requisitório de precatório 

encera-se a competência desse Juízo, devendo eventuais manifestações 

serem dirigidas à Central de Conciliação dos Precatórios do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.Com essas ponderações, indefere-se o pedido e 

determina-se o arquivamento dos autos.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA LUDMILA GONTIJO LABORDA LARRAIN OAB - GO33540 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. -. M. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etcRecebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004785-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita Vistos, etc.Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, 

haja vista sua tempestividade.Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016906-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISRAEL 

BARBOSA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027652-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Recebe-se o recurso no efeito devolutivo.Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC.Encaminhe-se à Turma Recursal Única.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016920-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016920-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAMILSON 

ADRIANO DE SOUZA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

TEIXEIRA VIEIRA, CAMILA RAMOS COELHO POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001428-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VILELA D OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar nesta secretaria as vias originais das certidões 

de Honorários para fins de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004290-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEDECILIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004290-76.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ADEDECILIO RIBEIRO DE SOUZA 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte autora postula: 

“c) A condenação do requerido, por força da repetição de indébito, ao 

ressarcimento no valor das contribuições cobradas indevidamente, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, apurando-se os 

juros e a correção monetária incidentes sobre os descontos indevidos 

desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados não se admite 

liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002021-19.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ELISANGELA FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. A parte reclamada, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, opôs 

embargos de declaração com a finalidade de modificar a sentença de id. 

28290999. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina a 

intimação da parte contrária para oferecer resposta aos embargos quando 

há pretensão de modificação do julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER 

IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que 

"a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a 

prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo 

julgamento é nulo" (STJ, EAg 778.452/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe de 23.8.2010). 2. Recurso Especial provido para 

anular o acórdão de fls. 234-240 e determinar que seja intimada a ora 

recorrente para impugnar os Embargos de Declaração opostos às fls. 

228-230. (STJ - REsp 1526672 / SP - 2015/0080751-8 - Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 

Julgamento: 26/05/2015 - Data da Publicação/Fonte: DJe 05/08/2015). 

Considerando os efeitos infringentes pleiteados pelo embargante intime-se 

o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos, no prazo 

de 5 dias. Após conclusos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021556-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021556-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIA DE ALENCAR SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021935-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021935-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021580-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021580-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HENRY CESAR DA SILVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência de 

conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000428-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JC COMERCIO SERVICOS E 

REPRESENTACOES EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que o requerido já apresentou contestação, o 

que demonstra a falta de interesse em transigir, dispensa-se a audiência 

de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016847-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016847-79.2020.8.11.0001 AUTOR: ADAILSON GONCALO RODRIGUES 

FERREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da 

distribuição, o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber 

devidamente atualizado até a data da distribuição, de acordo com índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016862-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO CELSO SOUZA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016862-48.2020.8.11.0001 REQUERENTE: AFONSO CELSO SOUZA LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016848-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016848-64.2020.8.11.0001 AUTOR: GUSTAVO RODRIGUES DAS NEVES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar as fichas financeiras atualizadas até a data da distribuição, o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a data da distribuição, de acordo com índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO GOMES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000436-58.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDVALDO GOMES DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000455-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO JUNIOR DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000455-64.2020.8.11.0001 REQUERENTE: OTACILIO JUNIOR DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se 

a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], aprovado 

no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Enunciado 1 – A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016865-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA VICENTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016865-03.2020.8.11.0001 REQUERENTE: QUEZIA VICENTE PEREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar as fichas financeiras atualizadas 

até a data da distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016925-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016925-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDER RESINO 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER RESINO JUNIOR POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001302-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIA ALIENDRE PONCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. RECEBE-SE o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 

de maio de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001741-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA OAB - MT5887/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar, nesta secretaria, as vias originais das 

certidões de crédito, para fins de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000841-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY LUCAS TAUGINO OAB - MT25077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar, nesta secretaria, as vias originais das 

certidões de crédito, para fins de expedição de RPV. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016959-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1016959-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARAKEN 

LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FAYROUZ MAHALA ARFOX POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 24 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001037-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001037-69.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002824-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002824-36.2017.8.11.0001 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REINALDO DE 

MORAIS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 
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prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005649-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILA FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005649-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAILA FERREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006078-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE OLIVEIRA MENDES DE MELO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR FOLENA DIAS DA SILVA OAB - DF52120 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006078-28.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ARIADNE OLIVEIRA MENDES 

DE MELO MARCOSKI REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, 

FUNDACAO GETULIO VARGAS Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003461-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMMANUEL CARLOS VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002082-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SIMIONATO SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002082-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MATHEUS SIMIONATO 

SCHWINGEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002229-03.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DULCINEIA FRANCISCA DE 

ARRUDA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebem-se os recursos no efeito devolutivo. Ante a alegação do 

autor de não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o 

prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002144-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002144-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PABLO AUGUSTO BRAZ DE 

LIMA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 
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nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001989-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVANDRO PONHE CORREA 

DA COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TAVARES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002045-13.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO TAVARES 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARTOLOMEI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001986-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO BARTOLOMEI SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA AMARO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005064-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VINICIUS FERREIRA AMARO 

DE MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005074-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA CRUZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004946-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS DA CRUZ NEVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005348-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005348-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRO CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010013-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010013-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATILIO NETO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005860-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE RAMOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado 

no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE MOURA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005643-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEITON DE MOURA VIANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005535-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005535-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005476-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005476-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005810-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005810-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDINHO RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005635-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VITAL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005635-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA VITAL COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005861-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005861-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARICELMA DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005279-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KAREN RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005279-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA KAREN RODRIGUES 

PORTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REBERT SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005676-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REBERT SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004875-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIEZER FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005874-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODILZA SOARES DO PRADO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005084-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UEDERSON RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005084-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: UEDERSON RIBEIRO PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002990-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CORREA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002990-68.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NILZA CORREA DA GUIA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001756-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZINIL JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO CESAR ROCHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001756-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CESAR ROCHA DE 

SOUSA, SOUZINIL JOSE DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, 

haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005840-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVONETE EGIDIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILTON COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005547-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENILTON COSTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KAREN RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005090-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA KAREN RODRIGUES 
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PORTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005342-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO PEREIRA SANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LADISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005823-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INACIO LADISLAU DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001443-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA PEREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001443-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SHEYLA PEREIRA 

VASCONCELOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007386-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007386-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSANGELA RITA ALVES 

FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de 

não ter condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do 

seu sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004996-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME (REQUERENTE)

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (REQUERENTE)

JOSE GUILHERME JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO GUILHERME ARRAIS OAB - SP282826-O (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA OAB - MT6686/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004996-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE GUILHERME JUNIOR, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME, MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA 

GUILHERME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005541-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE WELLINGTON COUTO 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002448-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAK PIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002448-16.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IZAK PIRES RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004579-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NIVALDO DE ARRUDA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no 

efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar 

com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua 

família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 

98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005865-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005865-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILTON CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002816-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002816-25.2018.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO RODRIGUES DE 

ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013566-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDOMAR DE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013566-97.2017.8.11.0041 AUTOR(A): IDOMAR DE SOUZA ROCHA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002133-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002133-85.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ABEL ZENI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito 

devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com 

as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, 

DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do 

CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001100-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA PAULA SANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001100-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LILIANE DA SILVA PAULA 

SANTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026857-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAURA DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026857-67.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GILMAURA DOS SANTOS 

MARQUES REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029693-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029693-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO DOS SANTOS RODRIGUES 

REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter condições de 

arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de 

sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003429-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA HELENA AMORIM FARINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003429-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAISSA HELENA AMORIM 

FARINHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005534-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL FELIPE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL STEFANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005592-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL STEFANO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500928-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500928-20.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GONCALO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual foi proferida decisão homologatória do 

crédito nos seguintes termos: “Portanto, embora não conste a decisão 

homologatória de valor, verifica-se que o cálculo da contadoria judicial 

está consentâneo ao indicado na sentença (R$ 3.377,34 - valor líquido), 

sendo que a contadoria judicial utilizou como parâmetro de cálculo o valor 

bruto descrito na planilha de id 82110 e sobre ele procedeu os devidos 

descontos, de maneira que não se identifica prejuízo para nenhuma das 

partes Ante o exposto, ratifica-se em homologação o valor indicado na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 885 de 921



sentença de id. 312751 que acompanhará o requisitório, com a correção 

do cálculo judicial de id 10618064, cuja base é o valor bruto descrito na 

planilha de id 82110, autorizando o destaque de honorários contratuais.” 

No id. 24270878 aportou manifestação da diligente contadora informando 

que: “Foi homologado o valor bruto da certidão de ID 82110, porém esse 

valor compreende honorários advocatícios que já foram pagos ao 

advogado da época. Considerando isso, fiz a atualização do valor bruto 

da certidão, deduzidos os honorários (R$ 4.178,40 - R$ 626,76 = R$ 

3.551,64).” Compulsando os autos, verifica-se que o exequente utilizou em 

seu cálculo o valor bruto do título de crédito, quando em verdade deveria 

ter abatido o valor relativo aos honorários advocatícios, tal como indicado 

pelo DAP, o que ensejou a partir desse ponto uma série de equívocos e 

procedimentos desnecessários que culminaram no atraso do pagamento. 

Desse modo, ressai visível, portanto, que o valor homologado não 

corresponde ao indicado no título de crédito, tratando-se de evidente erro 

que deve ser corrigido. De igual modo, deve ser corrigida a sentença que 

determinou o pagamento do valor acrescido de juros moratórios e de 

correção monetária (id. 312751), quando correta e suficiente seria tão 

somente a homologação do valor exequendo. Assim, com supedâneo no 

princípio da informalidade dos Juizados Especiais e no princípio de que a 

parte exequente deve receber da Fazenda Pública o que lhe é devido, e o 

erro material do dispositivo da sentença representa óbice ao efetivo 

pagamento do valor razão pela qual deve ser corrigido, inclusive de ofício. 

Diante do exposto, acautelando-se de eventual nulidade, chama-se o feito 

à ordem para declarar sem efeito as decisões de id’s. 312751 e 12779544, 

e HOMOLOGAR o valor bruto da certidão, deduzidos os honorários 

advocatícios, que perfaz o montante de R$ 3.551,64 (três mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), que acompanhará o 

requisitório com o cálculo judicial de id. 22211936. Defere-se o destaque 

dos honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) 

pactuado entre as partes. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SATIRO ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001654-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO SATIRO ALBINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015873-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ARAUJO SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015873-42.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA DE ARAUJO SILVA 

REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Promova a 

secretaria a retificação da autuação para classificar o feito nos termos da 

Portaria 57/2020 – CNJ e incluir o assunto complementar código 12612. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende obter ordem 

judicial que determine a suspensão da fruição de licença prêmio que alega 

compulsoriamente determinada pelo ente público requerido por ocasião 

das providências administrativas provocadas pela declaração de 

pandemia da COVID – 19. Alega que foi notificada da fruição de licença 

prêmio com a qual não concorda, haja vista a possibilidade de se manter 

exercendo atividade em regime de teletrabalho. Instado a se manifestar 

previamente, o Estado de Mato Grosso se opôs à concessão da tutela 

provisória defendendo que a decisão se encontra na esfera discricionária 

do superior hierárquico direto do servidor, nos termos do art. 9º da 

Portaria 422/2020. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de 

cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela, mormente a probabilidade do direito, 

haja vista que não identificada, a primeiro exame, irregularidade formal no 

ato. Tem-se a orientação de que, enquanto a concessão da licença prêmio 

ao servidor público é ato vinculado, a decisão que determina o momento 

da fruição é ato discricionário da administração. Nesse sentido orienta o 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE 

FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. 

NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO 

OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na 

origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto 

Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio 

por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano 

entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, 

ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento 

de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque. 2. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública 

que, no exercício da sua competência discricionária, analise a 

conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. 

O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do 

serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se 

sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a 

Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de 

gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento 

jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a 

amparar tal pretensão. 4 -7 – omissis.( STJ - RMS 61.370/BA, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 

25/10/2019)” g.n. Desse modo, quanto à oportunidade do desfrute da 

licença prêmio incide limite ao controle jurisdicional do ato administrativo, 

haja vista que a conveniência da administração, escorada na preservação 

da supremacia do interesse público sobre o privado, não deve sofrer 

interferência, exceto em excepcionalíssimas hipóteses nas quais 

demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso 

concreto. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela provisória. 

Dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009, e contestar no prazo de 30 dias. Após, intime-se a parte 

autora para impugnar no prazo de 15 dias. Em seguida, conclusos para a 

sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001129-76.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: BENTO CASSIANO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez que 

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pelo requerente em desfavor da 

sentença proferida no id. 28342386, sob o fundamento de que houve vício 

por omissão, por não ter sido considerados os limites na execução de 

honorários periciais estipulado na Resolução 232/2016 pelo CNJ. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença homologatória está nos exatos 

limites do pedido inicial, não havendo que se falar em vício por não ter sido 

manifestada oportunamente, portanto, não há que se falar em divergência 

quanto aos precedentes apresentados se não foi alegado nos embargos à 

execução. A inexistência de vício (art. 1.022, CPC) impõe a rejeição dos 

embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes embargos de 

declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005941-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005941-64.2019.8.11.0001. REQUERENTE: NILDES RODRIGUES DA 

SILVA DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se os presentes embargos de declaração uma vez 

que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

embargos declaratórios interpostos pela reclamante em desfavor da 

decisão proferida no id. 29542141, sob o fundamento de que houve vício 

por contradição do Juízo ao não conceder o benefício do Reajuste Geral 

Anual – RGA, em virtude da violação ao princípio da congruência, para 

que seja reformada a sentença e seja reconhecido o direito ao pagamento. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença está nos exatos limites do 

pedido, não havendo que se falar em vício de contradição, além da parte 

objetivar manifestamente a reforma da sentença, que deve ter suas 

razões ajuizadas em recurso próprio. A inexistência de vício (art. 1.022, 

CPC) impõe a rejeição dos embargos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500646-16.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS PIRES CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500646-16.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: RUBENS PIRES CAMARGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual foi proferida decisão nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, considerando o interesse público, declara-se a 

nulidade da decisão de ID 362396, e determina-se a remessa à Contadoria 

Judicial do Fórum de Cuiabá para apresentar cálculo atualizado compatível 

com o comando sentencial que transitou em julgado, considerando os 

seguintes dados: Valor da condenação: R$ 6.959,04 Honorários de 

Sucumbência: 10% sobre o valor da condenação. Juros e correção: nos 

termos da sentença. Honorários contratuais: 15% sobre o valor a ser 

pago” (id. 10932728) No id. 11460325 aportou planilha de cálculo com a 

seguinte anotação: “Honorários de 10% sobre o valor da condenação (ID 

nº 134503).”, a qual foi homologada no id. 14287377. Ressai visível, 

portanto, o descumprimento do comando anterior, eis que foi utilizada na 

apuração do crédito decisão juntada indevidamente nos autos (id. 

134518), quando, de fato, os honorários sucumbenciais deveriam ter sido 

calculados com base no valor da condenação fixado em R$ 6.959,04, 

após a devida atualização. Assim, com supedâneo no princípio da 

informalidade dos Juizados Especiais e no princípio de que a parte 

exequente deve receber da Fazenda Pública o que lhe é devido, e o erro 

material do dispositivo decisão homologatória representa óbice ao efetivo 

pagamento do valor razão pela qual deve ser corrigido, inclusive de ofício. 

Diante do exposto, acolhe-se a exceção de pré-executividade para 

declarar o excesso quanto aos honorários sucumbenciais, tornando sem 

efeito a decisão de id. 14287377, e HOMOLOGAR o crédito remanescente 

principal no valor de R$ 7.986,36 (sete mil, novecentos e oitenta e seis 

reais e trinta e seis centavos) e o montante de R$ 798,63 (setecentos e 

noventa e oito reais e sessenta e três reais) relativo aos honorários 

sucumbenciais de 10% calculados sobre o valor da condenação 

atualizado. Defere-se o destaque dos honorários contratuais no 

percentual de 15% sobre o valor total pago, equivalente a R$2.115,75. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015683-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA GRANJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015683-90.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA 

GRANJA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005685-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIO MATHEUS FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005685-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THASSIO MATHEUS 

FERNANDES ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Extrai-se do Termo de Audiência (ID 26930103) 

que a parte autora THASSIO MATHEUS FERNANDES ALVES não 

compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O Enunciado 01 

da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados 

Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela 

contumácia, conforme o convencionado no Enunciado FONAJE 28 no 

sentido de que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Nos 

Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, 

naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa da 

audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da 

parte autora THASSIO MATHEUS FERNANDES ALVES à audiência de 

conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e 

condena-se a requerente ao pagamentos das custas processuais, por 

aplicação do Enunciado 28 do FONAJE. Publique-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT14404-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000030-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por ESMAEL ÂNGELO DE OLIVEIRA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação o 

acórdão nº 303/2018 prolatado nos autos do Processo TCEMT nº 

90387/2017 e o restabelecimento da sua aposentadoria. Citado, o 

requerido apresentou manifestação. A tutela antecipada foi indeferida. 

Passa-se ao julgamento. A parte autora teve sua aposentadoria conferida 

pelo PREVI-VAG (por conduto da Portaria nº 214/2016). Posteriormente, o 

TCE/MT no acórdão nº 303/201 denegou o registro da referida portaria. 

Afirma o autor que teve seu direito de defesa cerceado, pois não teria 

sido intimado da sessão de julgamento do TCE. O Regimento Interno do 

TCE/MT dispõe: Art. 2º A sessão virtual consiste no julgamento, por meio 

eletrônico, dos feitos referidos no artigo anterior e terão pauta própria a 

ser coordenada pela Secretaria Geral do Tribunal Pleno. § 1º A inserção 

de processos na pauta de julgamento virtual se submeterá ao rito previsto 

no Regimento Interno desta Corte. § 2º Em respeito ao princípio da 

publicidade dos atos administrativos e ao princípio da ampla defesa, as 

pautas virtuais serão publicadas com antecedência de 03 (três) dias úteis 

da sessão, a fim de possibilitar às partes, ou aos seus procuradores, a 

apresentação facultativa de memoriais. Sendo assim, não há 

obrigatoriedade de intimação pessoal dos interessados para as sessões 

de julgamento. Além disso, o entendimento da jurisprudência é pela 

desnecessidade de contraditório nos processos que apreciam a 

legalidade do ato de aposentadoria perante os Tribunais de Contas. Neste 

sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Súmula 

Vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 

asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder 

resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 

interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 

inicial de aposentadoria, reforma e pensão. E também o Superior Tribunal 

de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. 

ATO COMPLEXO QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3/STF. 1. A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que o ato de aposentadoria é um ato 

complexo, que somente se perfectibiliza após a sua análise pelo Tribunal 

de Contas, começando a fluir o prazo decadencial de que trata o art. 54 da 

Lei n. 9.784/99 após a análise da Corte de Contas. 2. Quanto à alegação 

de violação do contraditório e da ampla defesa, cumpre destacar que a 

observância aos indigitados princípios constitucionais é excetuada quando 

se trata da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma e pensão, conforme disposto na Súmula 

Vinculante n. 3 do STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1371576/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 21/02/2014). É importante ressaltar que, 

apesar da jurisprudência excetuar o contraditório, no caso dos autos o 

autor teve oportunidade de exercê-lo, inclusive acostando sua defesa e 

outros documentos perante o TCE/MT, conforme id. 17247409. Ademais, 

diligenciando ao site do TCE/MT verifica-se que o processo foi enviado 

para julgamento virtual dia 26/07/2018 sendo julgado somente no dia 

28/08/2018, respeitando o prazo do Regimento Interno. Por fim, nota-se no 

id. 17247410 que o processo foi colocado em pauta e posteriormente foi 

retirado para ser julgado em data subsequente. Sendo assim, a parte 

autora ao acompanhar o processo poderia ter apresentado seus 

memoriais facultativos. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, e de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002134-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - MT6286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002134-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JOSÉ FRANCISCO 

DA SILVA em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos 
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Servidores do Estado de Mato Grosso - MT SAÚDE, objetivando o 

ressarcimento do dano moral em razão da negativa de atendimento em 

hospital credenciado. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, nem apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de conciliação 

e a ausência de apresentação de contestação, diante da indisponibilidade 

do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. O requerente comprovou que é usuário 

do serviço de saúde disponibilizado pelo requerido (id. 22208912) e 

estava com cirurgia marcada para o dia 23/08/2017 em hospital 

credenciado ao plano, contudo, teve a sua cirurgia cancelada sob o 

argumento de falta de sala e horário disponível (ids. 22208938 e 

22209349). Comprovou ainda que o hospital cessou o atendimento aos 

usuários do plano MT SAÚDE a partir do dia 17/10/2017, por inadimplência 

do requerido, e a questão da sua cirurgia não foi direcionada para outro 

hospital credenciado (id. 22209349, pgs. 02 e 03). Observa-se pelos 

atestados médicos colacionados nos ids. 22209361, pgs. 02 e 03, que até 

o dia 06/03/2018, o requerente não realizou a cirurgia, sendo necessário o 

afastamento de suas atividades por tempo indeterminado em virtude de 

suas condições clínica. O requerido credenciou o nosocômio, devendo ser 

responsável pela sua seleção, assim, independente se o 

descredenciamento se deu de forma abrupta, abusiva e unilateral, isto 

deve ser resolvido entre o hospital e plano de saúde, e não simplesmente 

na negativa de atendimento ao usuário. Com efeito, a negativa acarreta 

desequilíbrio na relação contratual, pois, de um lado, existe o direito à vida 

e saúde, que pressupõe integridade física e sobrevivência condigna e, de 

outro, os possíveis danos patrimoniais. Na equivalência entre esses dois 

valores, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, 

prevalece a garantia ao tratamento necessário a sobrevivência do 

requerente. O segurado não pode, em hipótese alguma, ser prejudicado 

pelo descredenciamento de prestador de serviço, independente da 

motivação. A recusa no atendimento fulmina o próprio sentido e a razão de 

existência do negócio jurídico firmado entre o segurado e a autarquia 

estadual, em que se presume a essencialidade do serviço de assistência 

à saúde. Nesse sentido, registro que ninguém contrata um plano de saúde 

querendo adoecer, mas na expectativa de que, havendo necessidade, 

conseguirá usufruir da sua cobertura. Assim, quanto aos danos morais, 

são requisitos da responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade. 

O fato se consubstancia na negativa de atendimento através do plano por 

hospital credenciado; o dano está caracterizado pela ausência de 

atendimento necessário a manutenção da integridade física, e o nexo de 

causalidade está representado pelo elo entre fato e dano. No que 

concerne ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios 

pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais. No tocante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no 

caso em comento, tem-se que “a operadora de planos privados de 

assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de 

direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade 

pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade 

para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos 

sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas 

pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção 

e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas 

que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo. 4. Recurso especial não provido” (REsp 1285483/PB, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 16/08/2016). Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a pagar à parte 

autora a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo IPCA-e, a partir do arbitramento; e 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, desde a citação; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013965-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013965-58.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SILVIA BENEDITA ALVES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR 

MORTE proposta por SILVIA BENEDITA ALVES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a paridade do valor da pensão que recebe 

pela morte do seu marido com a remuneração percebidas pelos servidores 

da ativa da mesma categoria que ele pertencia, e, subsidiariamente, que 

seja atualizado o valor da pensão. Citado, o Requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, mas apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos 

juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, 

só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. A parte autora é pensionista do 

seu marido, falecido em 28/11/2005, e, pleiteia a anulação de ato 

administrativo referente ao enquadramento e fixação do valor da pensão 

por morte, almejando que o requerido seja compelido a aplicar o subsídio 

na forma integral e equivalente ao cargo de Investigador de Polícia da 

classe E-010. Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a 

lei vigente à época do óbito do segurado, consoante se infere do teor de 

sua Súmula de n.º 340: “A lei aplicável à concessão de pensão 

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 

Portanto, na época da morte do militar estava em vigor a Emenda 

Constitucional nº 41/2003, que extinguiu o direito de paridade com os 

servidores da ativa, de modo que a improcedência do pedido é medida que 

se impõe. A questão já foi decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE - VIÚVO DE 

EXSERVIDORA – INVESTIGADORA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO - 

PRETENSÃO DE REAJUSTES NA MESMA PROPORÇÃO APLICADA AOS 

SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES DA ATIVA - DIREITO A PENSÃO DEVE SER 

REGIDO PELA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR - 

FALECIMENTO APÓS ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

41/2003 - DIREITO A PARIDADE REVOGADO - REVISÃO DOS 

PROVENTOS E PENSÕES NOS MESMOS ÍNDICES DE CORRREÇÃO DA 

REVISÃO ANUAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme Enunciado 

Sumular nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, o direito a pensão rege-se 
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pela data do falecimento do segurado. 2. Não faz jus a paridade de 

reajuste de pensão o servidor cuja morte se deu após a entrada em vigor 

da Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual passou a estabelecer a 

revisão anual geral do subsídio dos servidores públicos civis e militares, 

ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. 3. Ordem 

denegada. (MS 103339/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014). (grifo nosso). O 

caso tratado no julgado acima versava sobre pretensão de reajustes na 

pensão em comparação com os subsídios pagos aos servidores em 

atividade da mesma classe “E-008”, requerendo a revisão. Os impetrantes 

tiveram o pedido negado na via administrativa com fundamento na Emenda 

Constitucional nº 41/2003. Veja-se trecho do voto: “(...) Verifico nos 

autos, que os Impetrantes propuseram requerimento administrativo de 

isonomia salarial e revisão do valor pago, o qual foi negado na data de 

02.07. 2013, sob argumento de que como a pensão fora concedida após a 

publicação da Emenda Constitucional nº. 41/2003, os Impetrantes somente 

teriam direito a reajuste anuais. Todavia, no caso em análise, a ordem 

deve ser denegada. Com efeito, à aplicação da isonomia de vencimentos 

entre servidores aposentados, pensionistas e os em atividade, a 

Constituição Federal/88, previa, em seu artigo 40, § 8º, a paridade dos 

proventos dos servidores inativos com a remuneração dos servidores 

ativos, sobre o qual deveria ocorrer à revisão de proventos sempre que 

houvesse a alteração da remuneração dos servidores da ativa, que trazia 

a seguinte redação: (...)Posteriormente, o mencionado § 8º, do artigo 40, 

foi revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 

2003, impondo nova forma de revisão às pensões, que a partir de então 

passaram a ser revistas pelos mesmos índices de reajustamento anual, 

cujo texto passou a ter o seguinte teor: (...) Importa salientar que a pensão 

por falecimento de servidora pública estadual deve ser regida pela 

legislação em vigor à época do óbito, nesse sentido é pacífico o 

entendimento do STJ, conforme segue o seguinte precedente: (...). 

Contudo, considerando base a data do óbito da servidora estadual 

gerador do benefício da pensão aos Impetrantes ocorreu em 02 de agosto 

de 2009, ou seja, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 

(31.12.2003), não se encontra ela abrangida pela paridade prevista no já 

citado artigo 7º da EC. Desta feita em virtude que o evento que deu origem 

ao benefício dos Impetrantes é posterior à reforma, eles não fazem jus ao 

que pretendem.”(grifo nosso). Nota-se que o caso se amolda ao exposto 

nos presentes autos, compreendendo, inclusive, os quadros da Polícia 

Civil. Portanto, considerando que o servidor faleceu após a edição da 

Emenda Constitucional nº 41/2003, inexiste direito a paridade pleiteado 

pela parte autora. Quanto ao pedido subsidiário de atualização do valor da 

pensão, que a requerente alega que não estaria sendo reajustado 

anualmente na quantia correta, constata-se que ela não incumbiu com seu 

ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, 

inciso I, do CPC/2015. Destaca-se que a ausência da prova documental 

com elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção 

da prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão 

de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Ademais, “(...) III 

- A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, 

não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não 

consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as 

consequências da ausência ou insuficiência de provas, que 

invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 

269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC; Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002262-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ GARCIA OAB - MT3613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002262-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO LUIS SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE proposta SERGIO LUIS SILVA em desfavor DETRAN-MT 

objetivando a retirada das as infrações de trânsito do nome do autor, bem 

como as pontuações lançadas em sua habilitação Vê-se no despacho de 

id. 22844933 que a parte autora foi intimada para juntar aos autos extrato 

atualizado Detranet do veículo, no prazo de 15 dias, porém permaneceu 

inerte. O feito encontra-se paralisado por descuido da autora, de forma 

que é devida a extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. 

Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1016456-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAGALHAES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016456-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE MAGALHAES LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação ordinária proposta por 

SIMONE MAGALHÃES LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre remuneração de cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO 

COMIS”, bem como a restituição dos valores descontados no total de R$ 

5.121,60 (cinco mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos). Citado, 

o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Processo apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). I - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO AS 

VERBAS PLEITEADAS POSTERIORES AO DIA 31/12/2014 A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Sendo assim, 

ACOLHE-SE a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva 

do ESTADO DE MATO GROSSO para responder a presente ação quanto 

as verbas pleiteadas do período de 01/2015 a 11/2018. Considerando a 

legitimidade passiva do requerido referente as verbas dos meses 11/2014 
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e 12/2014, passa-se à análise do mérito. II – MÉRITO Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre remuneração de cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” no período de 11/2014 

e 12/2014. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. 26033425 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados 

meses dos pagamentos da remuneração do cargo comissionado, cuja 

legitimidade não é do requerido, o que não impede a identificação do 

débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. 

Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário 

ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 

do STJ. Por fim, em relação a alegação do requerido de que o conceito de 

remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 difere 

daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo 

que atrairia cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e 

consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema previdenciário, 

evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de forma genérica, 

de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, sem qualquer 

ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço que não há 

impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, nas situações 

individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a devida 

contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema previdenciário, seja 

feita a devida revisão, observado o devido processo legal. De igual modo, 

quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda irão se implementar é 

dever do ente público zelar pela observância dos parâmetros 

estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos 

enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os regimes 

próprios. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre remuneração do cargo comissionado (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre remuneração de cargo comissionado identificado 

como “SUBSIDIO COMIS”referente aos meses de 11/2014 a 12/2014, a 

serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008170-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DERVANDE DE ARRUDA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por DERVANDE DE ARRUDA E SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de 

auxílio fardamento pela promoção à 2º Sargento da PM (Boletim Especial 

020 de 03 de setembro de 2015 – pág. 02), no valor de R$ 9.559,68 (nove 

mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela 

LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e 

seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a 

que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções 

regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O 

Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no 

valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser 

pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para 

a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os 

regulamentos de uniformes das respectivas corporações. § 2º O militar, 

ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a 

um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, 

quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor 

do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de 

uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma 

de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais 

de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação. § 2º A concessão 

prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante 

despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O 

art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos 

os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos 

quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os 

auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão 

concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo 

Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria 

Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, 

respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo 

as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o 

Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005.” Assim, a legislação de regência prevê a 

obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a 

indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 
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ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002107-53.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ALTERA PARS proposta por MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicionais noturno e de insalubridade, remunerações 

do cargo comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” e da função 

de confiança identificada como “FUNCAO CONFIANCA/LC266”, bem como 

a restituição dos valores descontados no total de R$ 7.056,75 (sete mil 

cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Deferiu-se o pedido de 

tutela provisória. Citados, os requeridos não apresentaram contestação. 

Contudo, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Passa-se à 

apreciação. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em 

síntese, diz o Requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicionais noturno e de insalubridade, remunerações do cargo 

comissionado identificado como “SUBSIDIO COMIS” e da função de 

confiança identificada como “FUNCAO CONFIANCA/LC266” no período de 

07/2014 a 06/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se 

do demonstrativo de cálculo de id. 22174442, a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais e remuneração 

do cargo comissionado e da função de confiança, quando deveriam ter 

sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não 

impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicionais 

noturno e de insalubridade, remunerações do cargo comissionado 

identificado como “SUBSIDIO COMIS” e da função de confiança 

identificada como “FUNCAO CONFIANCA/LC266” (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à autora os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicionais 

noturno e de insalubridade, remunerações do cargo comissionado 

identificado como “SUBSIDIO COMIS” e da função de confiança 

identificada como “FUNCAO CONFIANCA/LC266” referente aos meses de 

07/2014 a 12/2014; e ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 06/2019 e demais até o 

efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020574-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020574-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDENIR FERREIRA AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por VALDENIR FERREIRA AMORIM em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de 

auxílio fardamento por aniversário no ano de 2015, no valor de R$ 

7.337,78 (sete mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e oito 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela 

LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e 

seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a 

que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções 

regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O 

Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no 

valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser 

pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para 

a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os 

regulamentos de uniformes das respectivas corporações. § 2º O militar, 

ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a 

um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, 

quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor 

do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de 

uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma 

de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais 

de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação. § 2º A concessão 

prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante 

despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O 

art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos 

os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos 

quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os 

auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão 

concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo 

Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria 

Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, 

respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo 

as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o 

Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005.” Assim, a legislação de regência prevê a 

obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a 

indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504953-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA RONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504953-19.2015.8.11.0041 AUTOR(A): SILVANA REGINA RONCA REU: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ”ação ordinária de cobrança das 

diferenças salariais oriundas da URV” proposta por SILVANA REGINA 

RONCA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 
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em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a parte autora é servidora pública 

municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ efetivou a reestruturação da sua carreira com as publicações 

das LEIS COMPLEMENTARES 94/2003, 152/2007 e 153/2007 (juntadas nos 

ids. 26799006, 26799008 e 26799009). Destaca-se que a presente ação 

foi proposta em 28/12/2015, ou seja, passados mais de cinco anos da 

vigência das referidas leis. Assim, mesmo se tratando de obrigação de 

trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, em 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019296-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019296-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERNANDES DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por HERNANDES DA SILVA MAGALHÃES contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 25.425,22 

(vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 22 de dezembro de 2014 foi promovido ao Posto de Major da PM, 

consoante se infere do Decreto nº 2.669, de 22 de dezembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26441, página 02 (id. 26776523, 

pág. 1), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 22/12/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 
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auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 15.053,82 (quinze mil cinquenta e três 

reais e oitenta e dois centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012545-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012545-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELCKIER RICARDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de 

Cobrança proposta por HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 

11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta 

centavos), a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi declarado Aspirante PM, 

consoante se infere da Portaria nº 328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 

2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26425, página 33, fazendo 

jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 27/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. 

Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, 

sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: 

Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos 

Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Contudo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao 

imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a 

natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da 

Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil 

cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme lista de 

credores e valores de id. 25114316, referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019302-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019302-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERNANDES DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Ajuda de Custo por transferências de 

sede proposta por HERNANDES DA SILVA MAGALHÃES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 

14.666,21 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um 

centavos), que corresponde à diferença entre o valor do seu subsídio à 

época dos fatos e o valor pago pelo ente púbico como ajuda de custo. 

Citado, o requerido apresentou contestação. Decido. Em que pese este 

juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da 

qual se extrai a discordância com o pleito. Desse modo, excepcionalmente, 

nesta hipótese, passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Passo ao julgamento. Consta da 

inicial que o requerente faz parte do Comando da Polícia Militar Estadual, 

fato este que ensejou na sua transferência, no dia 19/02/2019, de 

Chapada dos Guimarães/MT para o Comando da Polícia Militar de 

Cuiabá/MT. Do Boletim Geral da PMMT nº 2155 extrai-se a informação de 

que as transferências do Oficial Superior se daria com ônus por 

necessidade do serviço (ids.26780296), fato que reclama a percepção de 

ajuda de custo. O Estatuto dos Militares disciplinado pela Lei Complementar 

555, de 29 de dezembro 2014, estabelece o que segue: Art. 130 A ajuda 

de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar 

que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter 

exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias. Art. 131 A ajuda de 

custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar. Art. 

132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual: I - movimentado por 

interesse próprio; II - movimentado da sede em que serve para outra, cujo 

percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem 

comprovadas a necessidade e a efetiva mudança. Art. 133 Restituirá a 

ajuda de custo o militar estadual que a tenha recebido nas formas e 

circunstâncias abaixo: I - integralmente, de uma só vez, quando deixar de 
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seguir destino. II - pela metade do valor recebido, quando até 06 (seis) 

meses após ter seguido para nova unidade: a) for a pedido, exonerado do 

cargo; b) regressar a pedido. Art. 134 A ajuda de custo não será 

restituída pelo militar estadual ou seus beneficiários quando: I - após ter 

seguido destino, for mandado regressar; II - ocorrer o falecimento do 

militar estadual, quando já se encontrar no destino. A transferência do 

Autor ocorreu em 2016 e 2019, ou seja, na vigência da Lei Complementar 

555/2014. No entanto, percebe-se que, no momento do pagamento da 

ajuda de custo relativa à transferência, aplicou-se o dispositivo na 

revogada Lei Complementar 231/2005. Assim, tendo o art. 131 da LC 455 

estabelecido que o valor correspondente à ajuda de custo relativa à 

transferência seria correspondente ao valor de 01 (um) subsídio mensal. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar R$ 13.822,00 

(treze mil oitocentos e vinte e dois reais) ao requerente a título de ajuda de 

custo relativa à transferência ocorrida em 02/2019, cujo valor deve ser 

acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da 

citação e de correção monetária da data que deveria ter sido pago pelo 

IPCA-E, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA TERESINHA FRIZON DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO OAB - MT24301/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002270-33.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARTA TERESINHA FRIZON 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança ajuizada por Marta Terezinha Frizon de Oliveira em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, almejando a concessão do abono permanência do 

período de 10/07/2014 a 07/2015 no valor de R$ 25.453,84 (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). 

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. O abono de permanência 

consiste no reembolso da contribuição previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária, e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. A Constituição Federal prevê a concessão do abono de 

permanência, conforme descreve seus artigos abaixo: Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 1º Os servidores 

abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 

na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

(...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 

exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e 

que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, 

II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) g.n. O benefício 

foi instituído pela Emenda Constitucional nº. 20/98, sendo posteriormente 

substituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, 

que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção 

previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Carta Magna. Analisando 

a Emenda Constitucional nº. 41/03 verifica-se que existem três requisitos 

para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as 

exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, 

vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de 

contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade. Neste 

sentido, constata-se pelos documentos juntados nos ids. 22488170, 

22488173 e 22488175 que no dia 10/07/2014, a requerente possuía 30 

anos, 09 meses e 04 dias de tempo de contribuição. Na mencionada data, 

ela completou 55 (cinquenta e cinco anos de idade), conforme observa-se 

pelo seu documento de identificação no id. 22488163, isto é, preencheu o 

requisito etário estabelecido na lei para fazer jus ao benefício. Portanto, 

restou comprovado que a requerente, mesmo cumprindo os requisitos 

para aposentadoria, permaneceu na ativa, razão pela qual faz jus ao 

abono de permanência previsto no art. 40, § 19 da Constituição Federal. 

Destaca-se que o próprio requerido reconheceu tal direito no processo 

administrativo nº 301312/2014 (ids. 22488173 e 22488175), e também na 

contestação apresentada na presente ação, sendo que a discordância da 

questão, em verdade, reside apenas quanto ao termo inicial de contagem 

para o abono de permanência, que o ente público entendeu ser a data de 

solicitação do benefício. Quanto ao termo inicial da contagem para o abono 

de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa 

como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das 

condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do 

servidor, não sendo dado à administração limitar o direito 

constitucionalmente assegurado, exigindo prévio requerimento 

administrativo. Acerca disso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento de que uma vez completado o período necessário para 

aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter 

direito ao referido benefício: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO 

RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido 

de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre 

com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 

09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em seu voto, o Min. Rel. Roberto Barroso 

destacou: “uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do 

abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra 

exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de 

permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria voluntária.” Portanto, o direito ao recebimento do abono de 

permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a 

data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento 

do benefício à requerente deve retroagir desde a data que completou 55 

anos de idade, qual seja, 10/07/2014, uma vez que já contava com mais de 

30 anos de tempo de contribuição. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

requerido a pagar o abono de permanência à requerente referente ao 

período de 10/07/2014 a 07/2015, a serem acrescidos de correção 
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monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006992-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006992-13.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MELQUIADES JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por MELQUIADES JOSE DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre terço de 

férias, adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado de R$ 3.489,67 (três mil 

quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Citados, 

os requeridos apresentaram contestação. Decido. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a 

justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de agosto/2014 a julho/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Segundo o 

disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Por essa razão, 

considerando que a requerente ajuizou a presente ação em 10/09/2019, 

reconheço a prescrição do período pretérito a 09/2014. Mérito. Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Terço de Férias, Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno, no 

período de setembro/2014 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto a alegação de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre Terço de 

Férias, Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre Terço de Férias, Adicional de Insalubridade e Adicional Noturno, nos 

meses 09/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – 

MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes 

no período de 01/2015 a 07/2019, e, eventualmente, demais parcelas 

posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007348-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007348-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERIVELTON GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por HERIVELTON GOMES DE OLIVEIRA, objetivando a 

condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio 

fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018. Citado, o requerido não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 
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audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso a ajuda 

fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, referida 

norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005174-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA ARIZAWA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005174-71.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TATIANE DE 

OLIVEIRA ARIZAWA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). TATIANE DE OLVEIRA ARIZAWA interpôs a ação 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contratos 

temporários sucessivos para exercer a função de odontóloga, sendo que 

no primeiro foi admitido na data de 17 de junho de 2003, e o segundo na 

data de o segundo em 20 de maio de 2013, ambos com prazo determinado, 

objetivando o recebimento das verbas rescisórias e indenização por 

danos morais. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Decido. 

As pretensões tratam cobrança de verbas trabalhista dos anos de 2003 a 

2016. Tendo vista a interposição de ação trabalhista em 29.07.2016 

perante a justiça do trabalho, tendo sido autuada sob nº 

0000923-85.2016.5.23.0006 distribuída para a 6ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá, TRT23, interrompendo o prazo prescricional, que se reiniciou, pela 

metade, após o transito em julgado. Diante disso, DECLARA-SE a 

prescrição, referente aos períodos anteriores a 07/2011. Passa-se ao 

mérito. É cediço que os contratos temporários possuem regramento 

próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para 

prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

dispõe que: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
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do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e 

III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 

termos da lei”. No mais, dispõe a Lei Municipal nº 4.424/2003 sobre a 

contratação temporária aplicada ao Município de Cuiabá, vejamos: “Art. 1º 

Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as 

Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2º 

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no 

âmbito do município: I - assistência e situações de calamidade pública; II - 

combate a surtos endêmicos; III - admissão de professor substituto e 

professor visitante; IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada 

pelo Poder Público: - limpeza pública; - construções públicas; - serviços na 

área de Saúde; - atividades administrativas inerentes a manutenção dos 

serviços públicos nas secretarias municipais; - atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes 

prazos máximos: I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II 

- até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º; III - até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. ”. (g.n.) Portanto, a Constituição 

Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que a reiterada contratação temporária não se enquadra na 

legislação estadual, porque, mesmo existindo “intervalos mínimos” entre as 

contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 02 (dois) anos estabelecido pela legislação vigente, conforme 

se verifica na ficha financeira. Dessa forma, por força do art. 19-A[1] da 

Lei 8.036/90, com a interpretação do Colendo STF devido o pagamento do 

correspondente ao que o empregador, deveria ter recolhido a título de 

FGTS (8%), por consequência deve ser reconhecido o descumprimento 

das regras constitucionais relativos à contratação por prazo determinado 

pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. A 

jurisprudência do STF é no seguinte sentido: “CONSTITUCIONAL E 

TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS 

EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E 

LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). 

INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO 

INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL)”. (g.n.) Desse modo, o 

contrato temporário possui natureza precária e excepcional, razão pela 

qual outorga direito ao FGTS, sem a multa de 40% do FGTS, por versar 

sobre direito tipicamente celetista, sendo o presente caso de relação 

jurídico administrativa[2]. No que pertine a indenização por danos morais, 

há de registrar que a parte reclamante tinha pleno conhecimento da 

situação na qual estava inserida, durante todo o período em que 

permaneceu contratada, ou seja, de que seu vínculo com a Administração 

tinha caráter meramente temporário e que as contratações por tempo 

determinado, celebradas pela Administração, quando já vigente a CF/88, 

têm caráter precário e submetem-se à regra do art. 37, IX, da Carta 

Política, o que significa que a interrupção do contrato temporário, não tem 

o condão de transmudar o vínculo administrativo originário. Assim, para 

que seja configurado o dever de indenizar, mister a presença 

concomitante dos requisitos norteadores da responsabilidade civil, quais 

sejam, a existência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal 

entre os dois primeiros fatores, os quais não comprovou o dano, por não 

ser cabível a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e por 

tratar de vinculo em caráter precário que acarretou a nulidade por ter as 

partes plena ciência que o ingresso definitivo no serviço público se dá por 

meio de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, na forma prevista em lei, salvo as nomeações para cargo em 

comissão. Desta forma, resta fragilizada a alegação trazida pela parte 

reclamante, bem como de ter sofrido suposto abalo emocional e 

psicológico, a fim de configurar a indenização almejada, inexistindo 

qualquer dever da parte reclamada em pagar indenização. Registra-se que 

a inversão do ônus da prova, não se admite contra a Fazenda Pública, 

haja em vista a incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015. Isso ocorre 

porque em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) 

de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica 

atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena 

de subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que 

decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o 

privado. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO 

TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR 

CONCURSADO POSSUI. Frente ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para DECLARAR A NULIDADE dos 

contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a parte 

requerente o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

limitando a cada contrato, o período de 07/2011 a 03/2016, não prescrito, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e 

correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e posteriormente, 

IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitado o teto 

deste juizado especial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas 

financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de 

futura execução. Retifique a Secretaria a classe processual. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 19-A. É devido o depósito 

do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001) [2] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO 

MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho 

temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais 

prorrogações' não transforma automaticamente o seu caráter 

jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo 

jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual 

ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).(...) 5. Em 

se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 

40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim 

como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. 

(TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003488-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003488-78.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LEONILDA DE SOUZA REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

LEONILDA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de plantão, 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 31.334,36 (trinta e um mil 

trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). Citados, os 

requeridos não compareceram a audiência de conciliação e, tampouco, 

apresentaram contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de abril/2011 a julho/2019. A Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em síntese, diz a requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Plantão, Adicional de 

Insalubridade e Adicional Noturno no período de abril/2011 a julho/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, 

nos meses 04/2011 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, e, eventualmente, 

demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003765-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA EMIKO NAKASSUGUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003765-94.2016.8.11.0041 REQUERENTE: EDNA EMIKO NAKASSUGUI 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por EDNA EMIKO NAKASSUGUI em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de plantão e adicional de insalubridade, bem como a restituição 

dos valores descontados no importe atualizado de R$ 

16.907,48(dezesseis mil novecentos e sete reais e quarenta e oito 

centavos). Citados, os requeridos não compareceram a audiência de 

conciliação e, tampouco, apresentaram contestação. Decido. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de março/2012 a julho/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão e Adicional de Insalubridade no período de 

março/2012 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional 

de insalubridade, no período de 03/2012 a 12/2014, e a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, e, 

eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 
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do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA VINISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002114-27.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANA ELISA VINISKI REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por ANA ELISA 

VINISKI em desfavor do em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados no importe 

atualizado de R$ 14.539,57(quatorze mil quinhentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos). Citados, os requeridos não compareceram a 

audiência de conciliação e, tampouco, apresentaram contestação. Decido. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo 

apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de 

fevereiro/2011 a julho/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Insalubridade no período de 

fevereiro/2011 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade (Tema 

163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, no período de 02/2011 a 

12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes no período 

de 01/2015 a 07/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, 

mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002743-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002743-98.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LOURDES SANTIAGO 

NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão e adicional de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados no importe atualizado de R$ 

15.268,50(quinze mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta 

centavos). Citados, os requeridos não compareceram a audiência de 

conciliação e, tampouco, apresentaram contestação. Decido. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de novembro/2011 a julho/2019. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão e Adicional de Insalubridade no período de 

novembro/2011 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 
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Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional 

de insalubridade, no período de 11/2011 a 12/2014, e a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, e, 

eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015319-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015319-26.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DORVINA DE 

FIGUEIREDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

de Cobrança proposta por DORVINA DE FIGUEIREDO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo diferenças de salário 

correspondentes aos períodos compreendidos entre Março de 2012 e 

Março de 2013, bem como as diferenças relativas a férias e decimo 

terceiro salário, que importam a quantia de R$ 12.374,49 (doze mil 

trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Citada, a 

parte reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar 441/2011 institui a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde - SUS da Secretaria de Estado de Saúde - SES do Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências: Art. 10 A 

série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com a titulação, habilitação e perfil profissional ou 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas, assim descritas: § 1º O 

cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do 

SUS terá classes estruturadas segundo os graus de formação exigidos 

para o provimento do cargo, da seguinte forma: I - CLASSE A: habilitação 

em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo 

MEC, com registro no respectivo conselho profissional, se for o caso; II - 

CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um 

dos seguintes itens: a) uma Especialização lato sensu ou; b) 360 

(trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de 

atuação ou abrangência do SUS ou; c) Residência Multiprofissional. III - 

CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um 

dos seguintes itens: a) uma Especialização lato sensu ou; b) 360 

(trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional na área de 

atuação ou abrangência do SUS. IV - CLASSE D: Título de Mestre ou 

Doutor ou PhD ou o disposto em uma das alíneas abaixo: a) outra 

habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC; b) requisitos estabelecidos para a Classe C mais 

duas Especializações lato sensu; c) requisitos estabelecidos para a 

Classe C mais uma especialização lato sensu e 360 (trezentos e 

sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou 

abrangência do SUS. Art. 13 A progressão vertical dos servidores do 

Sistema Único de Saúde dar-se-á de um nível para outro imediatamente 

superior à que o servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com 

o Anexo VI, desde que: I - aprovado em processo anual específico de 

avaliação de desempenho; II - cumprido o interstício de 03 (três) anos. 

Verifica-se no anexo VI que, na progressão vertical, o servidor pode ser 

enquadrado entre os níveis 1 a 12, dependendo do tempo de serviço. 

Desta feita, a parte autora afirma que teve sua progressão horizontal para 

a classe “D” deferida com efeitos financeiros a partir de 06.03.2012 pelo 

Ato Administrativo n. 1028/SAD/2012 (id. 1988602), no entanto declara 

que os efeitos financeiros somente foram incorporados no mês 05/2012. 

Além disso, afirma que passou a receber R$ 11.733,56 (onze mil 

setecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) e deveria ter 

recebido R$ 12.202,91 (doze mil duzentos e dois reais e noventa e um 

centavos), para corroborar seu pedido traz a tabela de salários de id. 

1988606. Desta feita, a autora pleiteia a diferença salarial acima apontada 

até 04/2013, quando progrediu do nível 09 para o nível 10 da classe D. 

Primeiramente, não assiste razão a autora quando ao pagamento das 

diferenças dos meses de 03/2012 e 04/2012. O Estado comprova no id. 

4311180 - Pág. 13 ter realizado no mês 05/2012 o pagamento das 

diferenças dos meses 03/2012 e 04.2012. Ademais, a autora não traz 

qualquer holerite ou extrato bancário que prove o pagamento a menor. 

Quanto ao direito a diferenças salariais, a parte autora afirma ter direito ao 

salário da classe D nível 10 que seria de R$ 12.202,91 (doze mil duzentos 

e dois reais e noventa e um centavos). Contudo, observa-se pelos 

documentos acostados nos ids. 1988597 e 4311180 que a autora estava 

enquadrada na classe "D" nível 09. Sendo assim, não há direito a qualquer 

diferença salarial neste período. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001845-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCE SOARES KERSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001845-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KATIUSCE SOARES KERSCH 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por KATIUSCE 

SOARES JERSCH em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 
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como a restituição dos valores descontados no importe atualizado e 

dobrado de R$ 3.631,76 (três mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e 

seis centavos). Citado, o requerido não compareceu a audiência de 

conciliação e, tampouco, apresentou contestação. Decido. Inobstante o 

não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de agosto/2014 a julho/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV para responder pelos descontos previdenciários 

anteriores a 01/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 a 07/2019. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade no período de 

janeiro/2015 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado pelo requerente, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Indefere-se o 

pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública 

as disposições do CDC. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito com relação aos descontos previdenciários de 08 a 12/2014, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1)Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2.2)Condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

e adicional de insalubridade, no período de 01/2015 a 07/2019, e, 

eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001913-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ESTHER DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001913-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NUBIA ESTHER DE OLIVEIRA 

MIRANDA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por NUBIA 

ESRHER DE OLIVEIRA MIRANDA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados no importe 

atualizado e dobrado de R$ 1.492,70 (mil quatrocentos e noventa e dois 

reais e setenta centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada a 

audiência de conciliação. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Decido. Inobstante a não apresentação de defesa, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de maio/2018 a julho/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Mérito. Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre Adicional 

Noturno e Adicional de Insalubridade no período de maio/2018 a julho/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado pelo requerente, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) 

Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte 

autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, no 

período de 05/2018 a 07/2019, e, eventualmente, demais parcelas 

posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 
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sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002210-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON PINHEIRO GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002210-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELSON PINHEIRO GREGORIO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por ELSON 

PINHEIRO GREGORIO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade, bem 

como a restituição dos valores descontados no importe atualizado e 

dobrado de R$ 17.293,56 (dezessete mil duzentos e noventa e três reais e 

cinquenta e seis centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada a 

audiência de conciliação. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Decido. Inobstante a não apresentação de defesa, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de agosto/2014 a julho/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV para responder pelos descontos previdenciários 

anteriores a 01/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 a 07/2019. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade no período de 

janeiro/2015 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Quanto ao cálculo de atualização apresentado pelo requerente, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Indefere-se o 

pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública 

as disposições do CDC. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito com relação aos descontos previdenciários de 07 a 12/2014, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1)Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2.2)Condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

e adicional de insalubridade, no período de 01/2015 a 07/2019, e, 

eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002247-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002247-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA REGINA DE DAVID 

CARNEVALI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados no importe atualizado e dobrado de 

R$ 3.419,38 (três mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e oito 

centavos). Tutela antecipatória indeferida. Dispensada a audiência de 

conciliação. Citado, o requerido não apresentou contestação. Decido. 

Inobstante a não apresentação de defesa, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de abril/2015 a maio/2017. A Lei Complementar 

nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica 

com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos as fichas financeiras comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre Adicional de Insalubridade no período de abril/2015 a 

maio/2017. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto ao cálculo de 

atualização apresentado pelo requerente, após o advento da Lei Estadual 

nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 
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correção monetária e os juros. Indefere-se o pedido de restituição em 

dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

de insalubridade, no período de 04/2015 a 05/2017, e, eventualmente, 

demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002071-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PALMA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002071-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAVI PALMA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por DAVI PALMA 

DA SILVA PEREIRA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão, bem como a restituição dos 

valores descontados, no importe atualizado e dobrado de R$ 13.550,66 

(treze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada a audiência de 

conciliação. Citado, o requerido não apresentou contestação. Decido. 

Inobstante a não apresentação de defesa, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, 

do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de setembro/2014 a outubro/2019. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV para responder pelos descontos previdenciários 

anteriores a 01/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 a 02/2019. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). Extrai-se das fichas financeiras da requerente 

que a contribuição previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item 

“CARGO COMIS.”, no período de janeiro/2015 a fevereiro/2019. Desse 

modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores cobrados a maior, 

haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária sobre verba que 

não é incorporada à remuneração do servidor para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Assim sendo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, 

tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária 

e os juros. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se 

aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto: 1) 

RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito com relação aos descontos previdenciários de 09 a 

12/2014, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão 

(Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, no período de 

01/2015 a 02/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, 

mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003553-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DOS SANTOS MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003553-73.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TANIA DOS SANTOS MUNIZ REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

TANIA DOS SANTOS MUNIZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de plantão, 

adicional noturno e de insalubridade, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 20.724,53 (vinte mil setecentos 

e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Decido. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 
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Reclamante requer a restituição das contribuições previdenciárias do 

período de janeiro/2011 a outubro/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Segundo o disposto no artigo 1º do 

Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Por essa razão, considerando que a requerente 

ajuizou a presente ação em 11/03/2016, reconheço a prescrição do 

período pretérito à 03/2011. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Plantão, Adicional de 

Insalubridade e Adicional Noturno, no período de março/2011 a 

outubro/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Quanto a alegação de que o 

conceito de remuneração contido na Lei Complementar Estadual nº 

202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle no Tema 

163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização apresentado, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, 

nos meses 03/2011 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 10/2019, e, eventualmente, 

demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016250-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BELTRAMELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016250-24.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE CARLOS BELTRAMELLO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação de pedido de isenção de imposto 

de renda e restituição de valores c/c pedido de liminar inaudita altera 

partes” proposta por JOSÉ CARLOS BELTRAMELLO contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando a isenção do imposto de renda por diagnóstico 

de cegueira, bem como a restituição dos valores descontados no período 

de 2015 a 2019. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. O cerne da questão consiste em definir se a autora, em razão do 

acometimento de doença grave, tem legítima pretensão à isenção e 

restituição do imposto de renda. As pessoas portadoras de doenças 

graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 

segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à 

aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças 

elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação 

dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: Art. 6º. Ficam isentos do 

imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas 

físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 

acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia 

profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Por meio dos documentos médicos 

colacionados nos ids. 19495900 e 19495910, o Requerente comprovou 

que padece de cegueira. Contudo, constata-se dos documentos juntados 

nos autos que o servidor está em atividade, inclusive, tal informação foi 

descrita na própria inicial. A Lei regente e a jurisprudência pátria 

disciplinam que a isenção é direcionada apenas aos servidores inativos. 

Portanto, a parte autora não faz jus ao direito ora pleiteado. Neste sentido: 

[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a 

isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre 

os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na 

ativa. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1535025/AM, relator Ministro 

Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto 

de 2015). (Destaquei) [...] A pessoa física que, embora seja portadora de 

uma das moléstias graves elencadas, recebe rendimentos decorrentes de 

atividade, vale dizer, ainda não se aposentou, não faz jus à isenção 

prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 

31637/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 14 de fevereiro de 2013). (Destaquei). APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. 

SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 

RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E 

CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à 

isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que 
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possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou 

reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A norma tributária deve 

ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de 

isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os 

servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de 

repetição são indevidos. 3. A condenação nos ônus sucumbenciais é 

fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à 

instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes. 4. 

Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente 

o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não 

há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De 

um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao 

ajuizamento da ação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 

n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, Publicado no 

DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). (Destaquei). Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019995-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELEI PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019995-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SUZELEI PAEZANO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por SUZELEI 

PAEZANO em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de comissão, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado de R$ 16.059,94 (dezesseis mil 

cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Decido. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de maio/2014 a dezembro/2018. 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV para responder pelos descontos previdenciários 

anteriores a 01/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os 

pedidos deduzidos em juízo, restringindo-os de 01/2015 a 12/2018. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). Extrai-se das fichas financeiras da requerente 

que a contribuição previdenciária incidiu sobre o valor descrito no item 

“FDE SECRETÁRIA ESCOLAR”, no período de janeiro/2015 a 

dezembro/2018. Desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos 

valores cobrados a maior, haja vista a incidência indevida da alíquota 

previdenciária sobre verba que não é incorporada à remuneração do 

servidor para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto ao 

cálculo de atualização apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Assim sendo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, e por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito com relação aos descontos previdenciários de 05 a 12/2014, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre cargo de comissão (Tema 163[1]/STF); 

2.2) Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a 

parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão – “FDE SECRETÁRIA ESCOLAR”, 

no período de 01/2015 a 12/2018, e, eventualmente, demais parcelas 

posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000298-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINALVA BESERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000298-10.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GLAUCINALVA BESERRA DE 

OLIVEIRA REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do 

Município de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Dispensada a audiência de 

conciliação. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal 

e, no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 
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norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Cuiabá, com a publicação 

da Lei Complementar 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ) e Lei 

Complementar 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de 

obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide 

a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. 

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012518-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSANDRA ELIZA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012518-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CASSANDRA ELIZA COSTA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. 

repetição de indébito proposta por CASSANDRA ELIZA COSTA DO 

NASCIMENTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e 

de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados no 

importe atualizado de R$ 23.847,05 (vinte e três mil oitocentos e quarenta 

e sete reais e cinco centavos). Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. Decido. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, 

I, do CPC). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de 

novembro/2010 a outubro2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto 

Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Por essa razão, considerando que a requerente 

ajuizou a presente ação em 17/10/2019, reconheço a prescrição do 

período pretérito à 10/2014. Mérito. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Plantão e Adicional de 

Insalubridade no período de outubro/2014 a outubro/2019. Assim, porque 

sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz 

jus à restituição. Quanto a alegação de que o conceito de remuneração 

contido na Lei Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado 

como parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia 

cálculo, pela média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria 

desequilíbrio ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não 

pode ser admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 

processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 
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divergente para os regimes próprios. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Assim sendo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, 

tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária 

e os juros. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional de 

insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional de plantão e adicional 

de insalubridade, nos meses 10/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/2015 a 10/2019, e, 

eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012553-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012553-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ANTONIO LOPES 

CAPOBIANCO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de 

Cobrança proposta por PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 

11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta 

centavos), a título de auxílio fardamento. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

O requerente não compareceu à audiência de conciliação, contudo 

justificou a ausência. Desse modo, acolhe-se a justificativa juntada no id. 

28765499, afastando a contumácia, bem como deixa-se de renovar o ato, 

em razão do desinteresse dos requeridos em conciliar, eis que também 

não compareceram à audiência anteriormente designada. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. II - 

MÉRITO Alega o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro 

de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 27 de novembro 

de 2014 foi promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere da 

Portaria n.º 328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 2014, publicado no 

Diário Oficial do Estado n.º 26425, página 33, de 27 de novembro de 2014, 

fazendo jus ao auxílio fardamento (id. 25115600, pág. 08). Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º O militar, ao ser declarado 

Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para 

aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação.” O requerente colaciona aos autos o processo administrativo 

nº 132296/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento 

de todos os militares que foram promovidos na data de 27/11/2014, 

inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da 

etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento (id. 25115600, 

pág. 16). Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando 

promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão 

ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000937-80.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GILVAN DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por GILVAN DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, 

descontada sobre terço constitucional e o 13º salário, relativo ao 

acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a título de 

gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar nº 

279/2007, do período de 12/2009 a 12/2016 no montante de R$ 1.443,00 

(mil quatrocentos e quarenta e três reais). Citado, o requerido apresentou 

contestação. I - ILEGITIMIDADE PASSIVA Trata-se de pedido de restituição 

de contribuição previdenciária que abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo a servidor inativo. A Lei Complementar nº 560/2014 

estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial e, portanto, competente para responder pelas restituições de 

contribuição previdenciária a partir de sua criação (01/01/2015). Diante do 

exposto, RECONHECE-SE de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de 
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Mato Grosso referente ao pedido de restituição das contribuições 

previdenciárias a partir de janeiro/2015. II – MÉRITO O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Considerando o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva nos 

moldes acima exposto, passo a análise dos pedidos deduzidos em juízo 

até dezembro de 2014. O requerente alega que está sofrendo o desconto 

de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e o 13º salário, 

relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba percebida a 

título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar 

nº 279/2007. Informa que no Mandado de Segurança nº 71579/2014, 

concedida a liminar, foi confirmada para determinar: “a suspensão da 

incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias e 13º salário, referente ao acréscimo de 50% devido a título de 

gratificação aos policiais militares da reserva remunerada convocados 

para o serviço ativo, nos termos da Lei Complementar nº 279/2007.” A 

gratificação dos militares convocados para a ativa tem caráter 

indenizatório, transitório e precário, de forma que não se incorpora aos 

proventos de inatividade, sendo, portanto, indevida a incidência da 

contribuição previdenciária, tal como dispõe o art. 4º, §§ 1º e 2º da LC nº 

279/2007: “Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a convocação, 

os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% 

(cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% 

(cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça. § 1º 

Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá 

contribuição previdenciária. § 2º A gratificação de que trata este artigo 

não será incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião 

do cessamento do prazo de convocação.” Nesse sentido segue 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE. IPERGS. SERVIDOR INTEGRANTE DO 

CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA 

MILITAR - CVMI. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 

SOBRE A PARCELA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO A 

ATIVIDADE. Trata-se de ação ordinária através da qual o autor, policial 

militar inativo, objetiva a sustação e a repetição do indébito da contribuição 

previdenciária incidente sobre a gratificação especial percebida por ter 

aderido ao serviço ativo da brigada militar, no programa Corpo Voluntário 

de Militares da Reserva - CVMI, julgada procedente na origem. PRINCÍPIO 

DA LEGALIDADE - A Administração Pública é regida a luz dos princípios 

constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, sendo 

que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que 

instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. Dessa feita, o 

administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade 

e as normas de Direito Administrativo. CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE - Muito 

embora a convocação de servidores militares ao retorno à atividade tenha 

sofrido inúmeras alterações legislativas, contata-se que a função exercida 

pelo militar reformado que retorna à atividade ao CVMI é de caráter 

transitório e precário. Tal precariedade do vínculo estabelecido entre o 

militar e a Administração Estadual não permite que sejam auferidas 

vantagens próprias do pessoal da ativa. Em verdade, os integrantes do 

CVMI exercem uma função, não ocupando cargo público, por isso, em 

contraprestação ao trabalho desempenhado, percebem uma gratificação 

especial. Dessa feita, incabível a incidência de contribuição previdenciária 

e à saúde sobre referida gratificação. Precedentes.CUSTAS 

PROCESSUAIS - No tangente as custas processuais, mister atentar que 

as pessoas jurídicas de direito público devem arcar com as custas 

processuais pela metade, na forma do artigo 11, alínea a , em sua redação 

original, mormente porque através das Argüições de Inconstitucionalidade 

nº 70041334053 e nº 70038755864, julgadas procedentes, restou 

declarada a inconstitucionalidade do texto que havia alterado o artigo 11 

da Lei Estadual nº 8.121/85, ou seja, as disposições da Lei nº 13.471/10 

que isentavam as Pessoas Jurídicas de Direito Público do pagamento de 

custas processuais. Desse modo, tendo em vista que se trata de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, no qual os ônus da sucumbência são 

imputados somente no juízo "ad quem", mister a condenação do réu ao 

pagamento das custas processuais pela metade. À UNANIMIDADE, 

DESPROVERAM O RECURSO INOMINADO, VENCIDO O VOGAL JOSÉ 

ANTÔNIO COITINHO NO TÓPICO DA CONDENAÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. (Recurso Cível Nº 71004943478, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004943478 RS , 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). Portanto, o requerente faz jus à restituição dos valores 

descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o 

13º salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da verba 

percebida a título de gratificação da reserva remunerada, prevista na Lei 

Complementar nº 279/2007, no período de 12/2009 a 12/2014. Com relação 

a atualização do valor, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a 

correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito 

disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do 

desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% (um) por cento ao 

mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 

162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao requerente o valor relativo ao desconto 

indevido de contribuição previdenciária no período de 12/2009 e 12/2014, 

a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e 

juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. E, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026264-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026264-67.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JER ENGENHARIA ELETRICA E 

CIVIL LTDA - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de cobrança proposta por JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL 

LTDA - EPP, representada por ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI 

RODRIGUES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 12.962,41 (doze mil, novecentos e sessenta e 

dois reais, e quarenta e um centavos), fruto de atualização monetária 

decorrente de alegado atraso na liquidação dos pagamentos consoante às 

Notas Fiscais n.s 619, 628, 648, 647, 646, 691, 693, 694, 695, 731, 738, 

739 e 740, emitidas no período de 07/2016 a 08/2017, supostamente 

oriundas da prestação de serviço subsidiada pelo contrato administrativo 

nº 096/2014 - SEDUC. Citado, o requerido deixou de comparecer à 

Audiência de Conciliação e apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O cerne do caso em deslinde envolve a análise 

quanto ao dever de a Administração Pública realizar pagamento relativo a 

correção monetária por suposto atraso na liquidação de medições do 

contrato nº 096/2014 - SEDUC, celebrado em 10/10/2014 com Secretaria 

de Estado de Educação. Na hipótese, como prova da alegada prestação 

de serviço e suposto pagamento intempestivo por parte da administração 

pública, a empresa requerente apresentou tão somente os documentos 
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consistentes na cópia do contrato social da empresa requerente, cópia do 

contrato administrativo nº 096/2014 - SEDUC, bem como, cópia do 

procedimento administrativo nº 503710/2018 que negou o pagamento da 

atualização do valor contratual. Verifica-se a fragilidade da prova da 

suposta prestação de serviço, bem como da intempestividade do 

pagamento, não sendo suficiente para provar o adimplemento da 

obrigação suscitada no requerimento inicial ou o descumprimento do prazo 

contratual de liquidação da prestação de serviço. A prova documental 

trazida aos autos não é apta a comprovar, por si só, a efetiva prestação 

de serviço e, ainda, as datas em que os documentos fiscais foram 

recebidos, bem como liquidados pela administração pública. Verifica-se 

que não há cópia de processo licitatório, cópia dos documentos fiscais 

elencados, cópia de ordens de serviço expedido pelo ente público, ou 

qualquer outro documento que atestasse a efetiva prestação de serviço 

indicada na inicial. É certo que a contratação com a Administração Pública 

deve ser revestida de formalidades. Com relação a alegação de 

intempestividade no pagamento, não há qualquer documento que ateste a 

data do recebimento dos documentos fiscais junto a secretaria de 

educação ou comprove a data da suposta liquidação. É cediço que 

incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando ter 

prestado serviço para a administração municipal, cumpre que a demonstre 

através da apresentação mínima de documentos necessários para o 

julgamento de seu processo, o que não o fez. Assim, não se revela 

razoável que seja suprida a negligência do requerente que, ao contrário 

do alegado, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia. No caso 

dos autos, o requerente sequer apresentou prova documental que permita 

aferir o suposto descumprimento contratual. Ou seja, a ausência da prova 

documental com elementos mínimos sobre o alegado negócio jurídico 

inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos ventilados, 

porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de 

prova documental exigida por lei. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. 

PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável 

que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de 

seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o 

julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012). Também do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

–CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO 

VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA 

DE PROVA DO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS 

NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA 

FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os 

elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação 

processual. Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da 

alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e 

da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. 

Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, 

de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser 

comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos 

elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o 

reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Ademais, consigne-se, 

licitações fora da legalidade implicam em impedimento de aferição, pela 

Administração, a respeito do melhor preço, da melhor técnica ou do melhor 

produto. Desta forma, os atos praticados pela administração pública 

deverão seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos inseridos nos 

incisos do referido art. 37, da Constituição Federal. A lei autoriza o modo 

verbal apenas para os contratos de pequenas compras, conforme 

preceitua o artigo 60 da Lei de Licitações. Vejamos: Art. 60. Os contratos 

e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as 

quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 

sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 

imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, 

de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo 

único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas 

aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026251-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026251-68.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JER ENGENHARIA ELETRICA E 

CIVIL LTDA - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de cobrança proposta por JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL 

LTDA - EPP, representada por ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI 

RODRIGUES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor de R$ 14.737,70 (quatorze mil, setecentos e trinta e 

sete reais, e setenta centavos), fruto de atualização monetária decorrente 

de alegado atraso na liquidação dos pagamentos consoante às Notas 

Fiscais n.s 650, 664, 679, 678, 683, 712, 714, 720, 721, 722, 731, 734, 

735, 754, 755 e 756, emitidas no período de 10/2016 a 09/2017, 

supostamente oriundas da prestação de serviço subsidiada pelo contrato 

administrativo nº 061/2015 - SEDUC. Citado, o requerido deixou de 

comparecer à Audiência de Conciliação, contudo, apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. O cerne do caso em deslinde envolve a 

análise quanto ao dever de a Administração Pública realizar pagamento 

relativo a correção monetária por suposto atraso na liquidação de 

medições do contrato nº 061/2015 - SEDUC, celebrado em 09/10/2015 com 

Secretaria de Estado de Educação. Na hipótese, como prova da alegada 

prestação de serviço e suposto pagamento intempestivo por parte da 

administração pública, a empresa requerente apresentou tão somente os 

documentos consistentes na cópia do contrato social da empresa 

requerente, cópia do contrato administrativo nº 061/2015 - SEDUC, bem 

como, cópia do procedimento administrativo nº 503708/2018 que negou o 

pagamento da atualização do valor contratual. Verifica-se a fragilidade da 

prova da suposta prestação de serviço, bem como da intempestividade do 

pagamento, não sendo suficiente para provar o adimplemento da 

obrigação suscitada no requerimento inicial ou o descumprimento do prazo 

contratual de liquidação da prestação de serviço. A prova documental 

trazida aos autos, não é apta a comprovar, por si só, a efetiva prestação 

de serviço e, ainda, as datas em que os documentos fiscais foram 

recebidos, bem como liquidados pela administração pública. Verifica-se 
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que não há cópia de processo licitatório, cópia dos documentos fiscais 

elencados, cópia de ordens de serviço expedido pelo ente público, ou 

qualquer outro documento que atestasse a efetiva prestação de serviço 

indicada na inicial. É certo que a contratação com a Administração Pública 

deve ser revestida de formalidades. Com relação a alegação de 

intempestividade no pagamento, não há qualquer documento que ateste a 

data do recebimento dos documentos fiscais junto a secretaria de 

educação ou comprove a data da suposta liquidação. É cediço que 

incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte 

reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando ter 

prestado serviço para a administração municipal, cumpre que a demonstre 

através da apresentação mínima de documentos necessários para o 

julgamento de seu processo, o que não o fez. Assim, não se revela 

razoável que seja suprida a negligência do requerente que, ao contrário 

do alegado, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia. No caso 

dos autos, o requerente sequer apresentou prova documental que permita 

aferir o suposto descumprimento contratual. Ou seja, a ausência da prova 

documental com elementos mínimos sobre o alegado negócio jurídico 

inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos ventilados, 

porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de 

prova documental exigida por lei. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. 

PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável 

que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de 

seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o 

julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012). Também do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

–CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO 

VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA 

DE PROVA DO ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS 

NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA 

FADADA AO INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os 

elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação 

processual. Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da 

alegada tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e 

da exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. 

Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, 

de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser 

comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos 

elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o 

reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Ademais, consigne-se, 

licitações fora da legalidade implicam em impedimento de aferição, pela 

Administração, a respeito do melhor preço, da melhor técnica ou do melhor 

produto. Desta forma, os atos praticados pela administração pública 

deverão seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos inseridos nos 

incisos do referido art. 37, da Constituição Federal. A lei autoriza o modo 

verbal apenas para os contratos de pequenas compras, conforme 

preceitua o artigo 60 da Lei de Licitações. Vejamos: Art. 60. Os contratos 

e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as 

quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 

sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 

imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, 

de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo 

único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas 

aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 

estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019380-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ROSA DE SOUZA REIS MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019380-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VILMA ROSA DE SOUZA REIS 

MARIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por VILMA ROSA DE SOUZA REIS MARIN em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB, 

danos morais e a restituição dos valores indevidamente descontados, no 

importe atualizado de R$ 16.188,85 (dezesseis mil cento e oitenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos) Citado, o Requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos 

autos a ficha financeira comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre a função comissionada identificada como FDE. 

SECRET.ESC/PEB no período de 12/2014 a 10/2019. Assim, porque sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à 

restituição dos valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de 

id. nº 26814818 a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a 

alegação do Requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei 

Complementar Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como 

parâmetro de controle no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela 

média, favorável ao beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio 

ao sistema previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser 

admitido de forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a 

orientação fixada, sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. 

Contudo, é cediço que não há impeditivo de que, desde que demonstrado 

concretamente, nas situações individuais, excesso na base de cálculo 

que opere, sem a devida contributividade pelo servidor, em desfavor do 

sistema previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido 
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processo legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias 

que ainda irão se implementar é dever do ente público zelar pela 

observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao menos enquanto a própria Corte não edite orientação 

divergente para os regimes próprios. No que tangem o pedido de danos 

morais, pedido de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho Filho 

ensina que a marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de 

culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos 

necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato administrativo; 2. o 

dano; 3. o nexo causal. Na espécie a parte autora não provou a 

ocorrência do dano, limitou-se a trazer julgados sobre a aplicação dos 

danos morais, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral suficiente em 

seu caso concreto, razão pela qual mostra-se improcedente o pedido de 

danos morais. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE. SECRET. ESC/PEB (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o Estado de 

Mato Grosso a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre a função comissionada identificada como FDE. 

SECRET. ESC/PEB no período de 12/2014; 3) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos a 

título de Contribuição Previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE. SECRET. ESC/PEB no período de 01/2015 a 

10/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer 

aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior 

que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o 

demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da sentença. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO JOAO LOURENCO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005207-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CASSIO JOAO LOURENCO 

DOS REIS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por CASSIO JOAO 

LOURENCO DOS REIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como SUB.REG.INTEGRAL, danos morais e a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$ 

11.659,53 (onze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e 

três centavos). Citado, o Requerido apresentou contestação. DECIDO. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos a ficha 

financeira comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre a função comissionada identificada como SUB.REG.INTEGRAL no 

período de 08/2014 a 08/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Contudo, extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. nº 

23030651 a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto a alegação do 

Requerido de que o conceito de remuneração contido na Lei Complementar 

Estadual nº 202/2014 difere daquele utilizado como parâmetro de controle 

no Tema 163/STF, de modo que atrairia cálculo, pela média, favorável ao 

beneficiário e consequentemente geraria desequilíbrio ao sistema 

previdenciário, evidencia-se que o argumento não pode ser admitido de 

forma genérica, de modo a permitir que se contrarie a orientação fixada, 

sem qualquer ressalva, na tese de repercussão geral. Contudo, é cediço 

que não há impeditivo de que, desde que demonstrado concretamente, 

nas situações individuais, excesso na base de cálculo que opere, sem a 

devida contributividade pelo servidor, em desfavor do sistema 

previdenciário, seja feita a devida revisão, observado o devido processo 

legal. De igual modo, quanto aos benefícios e aposentadorias que ainda 

irão se implementar é dever do ente público zelar pela observância dos 

parâmetros estabelecidos no Tema 163 pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

menos enquanto a própria Corte não edite orientação divergente para os 

regimes próprios. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como SUB.REG.INTEGRAL (Tema 163[3]/STF); 2) condenar o Estado de 

Mato Grosso a devolver a soma de descontos a título de Contribuição 

Previdenciária sobre a função comissionada identificada como 

SUB.REG.INTEGRAL no período de 08/2014 a 12/2014; 3) condenar a 

autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como SUB.REG.INTEGRAL no período de 

01/2015 a 08/2019, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-85.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON ERNANE PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001691-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WELINGTON ERNANE 

PORFIRIO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por WELINGTON 

ERNANE PORFIRIO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. bem como a restituição dos 

valores indevidamente descontados, no importe atualizado de R$1.455,43 

(mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). 

Citado, o Requerido não apresentou contestação. A tutela antecipada foi 

deferida. DECIDO. Inobstante a ausência de apresentação de contestação 

pelo MTPREV, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Desta feita, 

declara-se a ilegitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, diz 

a requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos a ficha financeira comprovando 

os descontos de contribuição previdenciária sobre a função comissionada 

identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 02/2016 a 

12/2016. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Contudo, extrai-se do 

demonstrativo de cálculo de id. nº 21260490 a existência de impropriedade 

em relação às parcelas a serem restituídas porque foram considerados os 

meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam terem sido 

utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que não impede a 

identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de cumprimento 

de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função comissionada identificada 

como FDE.COORD.PEDAGOG. (Tema 163[3]/STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de 

descontos a título de Contribuição Previdenciária sobre a função 

comissionada identificada como FDE.COORD.PEDAGOG. no período de 

02/2016 a 12/2016, e eventualmente demais parcelas, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Para fins de apuração do valor deve a 

parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao 

período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim 

como o demonstrativo com os cálculos do valor nos exatos termos da 

sentença. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002881-20.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SAYARA OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se 

o relatório. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

proposta SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV objetivando 

a restituição de valores a título de contribuição previdenciária 

indevidamente descontados. Vê-se no despacho de id. 27057172 que a 

parte autora foi intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente cálculo utilizando o índice determinado na sentença, porém 

permaneceu inerte (id. 26686679). O feito encontra-se paralisado por 

descuido da autora, de forma que é devida a extinção do processo na 

forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono 

da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033209-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033209-41.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DA GLORIA BANDEIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta MARIA DA 

GLORIA BANDEIRA DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

objetivando a promoção do reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa 

e oito centésimos por cento) na remuneração da reclamante. Vê-se no 

despacho de id. 27757395 que a parte autora foi intimada para se 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito ou requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias, porém permaneceu inerte. O feito 

encontra-se paralisado por descuido da autora, de forma que é devida a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072127/4/2020 Página 914 de 921



extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, 

caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010312-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO VALDEVINO WOLF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010312-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INACIO VALDEVINO WOLF 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por INÁCIO VALDEVINO WOLF contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a conversão em pecúnia da Licença-Prêmio referente ao 

quinquênio 2007/2012, na quantia de R$ 12.209,67 (doze mil duzentos e 

nove reais e sessenta e sete centavos). Citado, o requerido não 

compareceu na audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e não apresentação de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço que a licença-prêmio 

e as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não usufruída 

durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, 

em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo 

prescricional a partir da aposentadoria/reserva, que no caso dos autos 

ocorreu em 21/05/2014. A requerente carreou documento em que a 

própria administração reconhece o direito a 03 (três) meses de 

licença-prêmio, os quais, não foram usufruídos, nem convertidos em 

espécie e não foram averbadas para contagem de tempo em dobro para 

aposentadoria. O requerido não impugnou o direito invocado e não juntou 

comprovante de pagamento, não desconstituindo os fundamentos e 

documentos apresentados com a inicial. Desse modo, a requerente faz jus 

à percepção em espécie pela não utilização das referidas licenças-prêmio, 

única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento 

sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido. 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a 

licença-prêmio não gozada, referentes ao quinquênio 2007/2012, no valor 

de R$ 12.209,67 (doze mil duzentos e nove reais e sessenta e sete 

centavos), a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos da citação, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016082-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016082-45.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO DA COSTA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por BRUNO DA COSTA SOARES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil reais e setecentos e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 05 de setembro de 2015, o requerente foi promovido ao Posto de 2º 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de 

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, Nº 

página 02, de 02 de setembro de 2015. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 referente ao 

pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 25929712). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa 

e cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 
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promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016158-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016158-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAIMUNDO RAFAEL 

BARBOSA NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que em 05 de setembro de 2015, o 

requerente foi promovido ao Posto de 2º Tenente da PM, consoante se 

infere do Decreto n.º 237, de 02 de setembro de 2015, publicado no Diário 

Oficial do Estado n.º 26611, Nº página 02, de 02 de setembro de 2015. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 25955336). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa 

e cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029811-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029811-18.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CLODOALDO LEITAO DE MELO 

REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta CLODOALDO 

LEITAO DE MELO em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ objetivando a 

procedência do pedido de consignação no tocante ao pagamento de 

valores devidos ao Município. Vê-se no despacho de id. 29091507 que a 

parte autora foi intimada para apresentar aos autos o demonstrativo de 

cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, de 

modo a quantificar monetariamente o pedido e compatibilizar o valor da 

causa com o proveito econômico total, no prazo de 15 (quinze) dias, 

porém permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado por descuido do 

autor, de forma que é devida a extinção do processo na forma do art. 485, 

III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012564-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI CARMO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1012564-24.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: EDINEI CARMO DE CAMPOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta EDINEI CARMO DE CAMPOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando o recebimento de auxílio fardamento. Vê-se no 

despacho de id. 29134669 que a parte autora foi intimada para juntar o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis a 

Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de protocolo do 

pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

porém permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado por descuido do 

autor, de forma que é devida a extinção do processo na forma do art. 485, 

III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002317-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA CARVALHO MARCILIO (ESPÓLIO)

HUMBERTO DE CARVALHO MARCILIO (INVENTARIANTE)

DANTE PORTELA MARCILIO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002317-70.2020.8.11.0001 ESPÓLIO: DANTE PORTELA MARCILIO, 

MARIA FRANCISCA CARVALHO MARCILIO INVENTARIANTE: HUMBERTO 

DE CARVALHO MARCILIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se ‘AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR’ objetivando, no mérito, 

reconhecer e declarar a decadência do crédito tributário cujo fato gerador 

refere-se à doação realizada nos autos do Inventário n°. 

2629-66.1985.811.0041 – Código n°. 450919 que tramitou perante a 

Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões, no qual os herdeiros 

Leonidas de Carvalho Filho, José Palma de Carvalho, Antônio Manoel de 

Carvalho e Leony Palma de Carvalho, renunciaram seus direitos 

hereditários do imóvel situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n°. 654, 

Bairro Popular, na cidade de Cuiabá/MT, a Maria Francisca Carvalho 

Marcílio. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido. Citado, o 

requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada. Sobreveio 

manifestação da parte autora, noticiando que houve lançamento do crédito 

tributário discutido na presente ação o que se materializou por meio do 

Aviso de Cobrança n.º 172100/337/76/2020, datado de 17/03/2020, fato 

que, ao ver do requerente, reforça a tese de decadência. Passa-se ao 

julgamento. Para o adequado deslinde da lide, impende analisar se assiste 

ao requerente o direito de afastar o débito descrito no Aviso de Cobrança 

Fazendária nº 172100/337/76/2020, datado de 17/03/2020 na importância 

de R$ 60.968,77, relativo a fato gerador de ITCD sobre renúncia translativa 

e/ou doação, ocorrido nos autos do Inventário n. 2629-66.1985.811.0041 - 

Código n°. 45091, em 19/03/1987, portanto há mais de 30 anos. É cediço 

que na sistemática de constituição do crédito tributário relativo ao imposto 

em questão, descrito no artigo 173, inciso I do CTN, vejamos: “Art. 173. O 

direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 

5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado;...” Desse modo, em se 

tratando o ITCD de tributo que exige o lançamento por declaração, o início 

do prazo decadencial tem como marco o primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Na sistemática de 

apuração do ITCD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, 

parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, 

ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou 

legatários. (STJ, REsp 1.660.491/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017). Art. 35. O imposto, de 

competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de 

direitos a eles relativos tem como fato gerador: (...) Parágrafo único. Nas 

transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quantos sejam os herdeiros ou legatários. Embora a herança seja 

transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, a exigibilidade do 

imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do 

patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam 

apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado 

parágrafo único do art. 35. No que tange à decadência, extrai-se dos 

autos que a abertura da sucessão ocorreu em 14/03/1985, havendo 

recolhimento do tributo em 12/02/1988 (id. 28269110 - Pág. 4), e a 

homologação da partilha ocorreu por sentença em 20/05/1988. Quanto ao 

ITCD, para se identificar o termo a quo da decadência para lançamento do 

tributo, o Superior Tribunal de Justiça possui sólida jurisprudência no 

sentido de que o termo inicial para contagem da decadência é a data da 

prolação da sentença de homologação da partilha, pois somente nesse 

momento é possível identificar os aspectos materiais, pessoal e 

quantitativo da hipótese normativa. Desse modo, tendo o fato gerador do 

ITCD ocorrido em 20/05/1988, no dia 21/05/1988 iniciou o prazo 

decadencial de cinco anos para lançamento e/ou revisão e se encerrou no 

dia 21/05/1993. E, como a Cobrança Fazendária n° nº 

172100/337/76/2020, datado de 17/03/2020, tem-se que restou 

configurada a decadência na espécie. Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. TERMO 

INICIAL DA DECADÊNCIA. SOBREPARTILHA DE BENS. 1. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, o termo a quo do prazo decadencial para 

lançamento do ITCMD nas hipóteses de sobrepartilha, embora a herança 

seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão, ocorre com a 

prolação da sentença de homologação da partilha quando é possível 

identificar os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese, 

permitindo a realização do lançamento do ITCMD. Precedente: REsp 

1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 

13/06/2017, DJe 20/06/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento" 

(STJ, AgInt no AREsp 150.089/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 06/03/2018). Nesse contexto, tem-se que no caso 

concreto a constituição do crédito tributário não ocorreu no quinquídio 

legal, de modo que não é mais possível. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para reconhecer a decadência 

e, por consequência, declarar a extinção do crédito tributário (CTN, 156, 

V), descrito no Aviso de Cobrança Fazendária nº 172100/337/76/2020, 

datado de 17/03/2020, bem como a extinção do processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Não incide condenação 

em custas e honorários nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Retifique a Secretaria o polo ativo dos autos, fazendo-se constar ESPÓLIO 

DE DANTE PORTELA MARCÍLIO e MARIA FRANCISCA CARVALHO 

MARCÍLIO representado por seu inventariante HUMBERTO DE CARVALHO 

MARCÍLIO. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001933-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNETE DE OLIVEIRA SOARES NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001933-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARYNETE DE OLIVEIRA 

SOARES NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de 

indébito proposta por MARYNETE DE OLIVEIRA SOARES NOGUEIRA DA 

SILVA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre cargo de comissão, bem como a restituição dos valores 

descontados, no importe atualizado e dobrado de R$ 658,29 (seiscentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos). Tutela antecipatória 

deferida. Dispensada a audiência de conciliação. Citado, o requerido não 

apresentou contestação. Decido. Inobstante a não apresentação de 

defesa, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Em que pese 

este juízo tenha firmado posicionamento no sentido de que o requerimento 

administrativo e a respectiva negativa da Administração constituem o 

elemento probatório apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o 

interesse de agir, observa-se que foi deferida a tutela antecipatória e há 

manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai o cumprimento de 

suspensão dos descontos previdenciários. Desse modo, 

excepcionalmente, nesta hipótese, passa-se ao julgamento. Processo apto 

para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de janeiro/2018 a 

maio/2019. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima 

para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a 

partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato 

Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). 

Mérito. Em síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). Extrai-se das fichas financeiras 

da requerente que a contribuição previdenciária incidiu sobre o valor 

descrito no item “CARGO COMIS.”, no período de janeiro/2018 a maio/2019. 

Desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores cobrados a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária sobre 

verba que não é incorporada à remuneração do servidor para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Assim sendo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, 

tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária 

e os juros. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se 

aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo de comissão 

(Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT 

PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre cargo de comissão, no período de 

01/2018 a 05/2019, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, 

mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINE DUROURE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIA FATIMA TEIXEIRA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSETE DO CARMO PADILHA MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MIRIAM DORES SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DENISE SANT ANNA DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000476-56.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AMANDA 

CRISTINE DUROURE DA SILVA, ANTONIA FATIMA TEIXEIRA CORREA, 

MIRIAM DORES SILVA, JOSETE DO CARMO PADILHA MAGALHAES, 

DENISE SANT ANNA DE CARVALHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por 

AMANDA CRISTINE DUROURE DA SILVA, ANTONIA FATIMA TEIXEIRA 

CORREA, MIRIAM DORES SILVA, JOSETE DO CARMO PADILHA 

MAGALHAES e DENISE SANT ANNA DE CARVALHO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade 

da contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, bem como 

a restituição do montante descontado, no período de 2010 a 2015, 

perfazendo o total de R$ 16.634,08 (Dezesseis mil e seiscentos e trinta e 

quatro reais e oito centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO referente ao pedido 

de restituição das contribuições previdenciárias do período posterior a 

dezembro/2014. Em razão da ilegitimidade passiva do ente público nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo até a data de dezembro de 2014. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas de janeiro de 2010 à janiero de 2011, 

tendo em vista que a ação foi distribuída no dia 17/01/2016. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período 

anterior a 01/2011. II - MÉRITO Em síntese, dizem as partes requerentes 

que estão sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas 

não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). Foram colacionados aos autos os holerites comprovando os 

descontos de contribuição previdenciária sobre adicional insalubridade e 

regime de plantão. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 
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Verifica-se, contudo, do demonstrativo de cálculo constante na inicial a 

existência de impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas, 

primeiramente, por terem sido consideradas as parcelas descontadas 

durante período que não é de competência da parte requerida (posteriores 

a 12/2014), bem como, foram consideradas as parcelas cuja cobrança 

encontra-se prescrita (descontos anteriores a 01/2011 e, ainda, porque 

foram considerados os meses dos pagamentos adicionais, quando 

deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", 

o que não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em 

sede de cumprimento de sentença. Vislumbra-se ainda das fichas 

financeiras das autoras, que no período de 01/2011 a 02/2012 não houve 

desconto de contribuição previdenciária sobre o adicional insalubridade. 

Contata-se ainda que a autora MIRIAM DORES SILVA já teve devolvido 

administrativamente aos valores descontados das contribuições, 

conforme se deduz do item ABONO CONTRIB. PREV. da sua ficha 

financeira, bem como a requerente DENISE SANT ANNA DE CARVALHO 

não trouxe as fichas financeira comprovando os descontos, restando 

improcedente os pedidos. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar o ESTADO DE 

MATO GROSSO a restituir as partes requerentes AMANDA CRISTINE 

DUROURE DA SILVA, ANTONIA FATIMA TEIXEIRA CORREA e JOSETE DO 

CARMO PADILHA MAGALHAES a soma dos valores descontados a título 

de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e adicional 

de regime de plantão nos períodos de 03/2012 a 12/2014, acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Retifique a Secretaria a classe processual. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036453-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DA SILVA ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA SCARPATT CAETANO OAB - MT21357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036453-07.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: THAIZA DA 

SILVA ARRUDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO proposta THAIZA DA SILVA ARRUDA em 

desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO objetivando a 

anulação de auto de infração e a extinção de multa correspondente. 

Vê-se no despacho de id. 29202441 que a parte autora foi intimada para 

juntar aos autos a negativa da autarquia de trânsito quanto a instauração 

do procedimento administrativo a que alude a Resolução CONTRAN Nº 670 

DE 18/05/2017, publicado no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017, 

e justificar o interesse no processamento da presente ação, no prazo de 

15 dias, porém permaneceu inerte. O feito encontra-se paralisado por 

descuido do autor, de forma que é devida a extinção do processo na 

forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, caracterizado o abandono 

da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002031-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVES ZORZETTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002031-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVES ZORZETTO NUNES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por IVES 

ZORZETTO NUNES em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - 

MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão e sobre adicional noturno, bem 

como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado e 

dobrado de R$ 482,88 (quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos). Tutela antecipatória deferida. Dispensada a audiência de 

conciliação. Citado, o requerido não apresentou contestação. Decido. 

Inobstante a não apresentação de defesa, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que foi deferida a tutela antecipatória e há manifestação da 

Fazenda Pública da qual se extrai o cumprimento de suspensão dos 

descontos previdenciários. Desse modo, excepcionalmente, nesta 

hipótese, passa-se ao julgamento. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de janeiro/2018 a maio/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). Extrai-se das fichas financeiras da requerente 

que a contribuição previdenciária incidiu sobre adicional noturno e sobre o 

valor descrito no item “CARGO COMIS.”, no período de janeiro a julho/2019. 

Desse modo, a parte autora faz jus à restituição dos valores cobrados a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária sobre 

verba que não é incorporada à remuneração do servidor para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo de atualização 

apresentado, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 
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monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Assim sendo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, 

tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária 

e os juros. Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se 

aplica à Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) Declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

cargo de comissão (Tema 163[1]/STF); 2) Condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

e cargo de comissão, no período de 01 a 07/2019, e, eventualmente, 

demais parcelas posteriores, mediante comprovação, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024365-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT13460-B (ADVOGADO(A))

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024365-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NARCISO SANTANA DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de AÇÃO DE REENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS proposta por 

NARCISO SANTANA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT, na qual pretende a declaração do direito ao enquadramento 

funcional por progressão, computando-se os tempos anteriores de 

serviço público exercido na Administração Pública. Citado, o requerido 

apresentou contestação, arguindo a prescrição quinquenal. Passa-se à 

apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. No caso concreto, a parte autora visa anulação de 

decisão administrativa que indeferiu o seu pedido de enquadramento 

funcional por progressão, computando-se os tempos anteriores de 

serviço público exercido na Administração Pública. Tal decisão foi 

publicada no dia 09/08/2013 (id. 14556534). O Decreto nº 20.910/1932 diz: 

”Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Logo, a prescrição 

da parte autora ocorreria no dia 08/08/2018. O requerente ajuizou a 

presente ação frente a uma das varas da fazenda pública do Estado de 

Mato Grosso no dia 04/08/2018, data que ainda não havia transcorrido o 

lapso prescricional. Contudo, o despacho que ordenou a citação do 

requerido se deu somente no dia 05/11/2018, vez que a parte autora havia 

alegado hipossuficiência na petição inicial, sem comprová-la, e, após 

despacho judicial que determinou sua intimação para sanar a inicial, optou 

por promover o recolhimento das custas iniciais, juntando o respectivo 

comprovante somente no dia 19/08/2018. Neste contexto, o artigo 240 do 

CPC, em seus §§1º ao 4º, diz: “§ 1º A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º. § 3º A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.” Assim, 

nota-se que a demora na citação do requerido não aconteceu por culpa do 

serviço judiciário, e sim porque a parte autora protocolou sua petição 

inicial de forma incompleta, razão pela qual, a data de interrupção da 

prescrição no presente caso é a data do despacho que ordena a citação, 

isto é, o dia 05/11/2018, data que a pretensão da parte autora já estava 

fulminada pela prescrição. Ante o exposto, RECONHECE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão 

da parte autora e EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº. 136/2020-GRHFC 

  

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de 

Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de MAIO/2020, na forma abaixo 

discriminada: 

 

04/mai 

Carlos Renato Leite Salema  

05/mai 

Ana Paula de França Silva 

Diego Benedito Silva de Moraes  Benedito José de Magalhães 

Paulo César Teixeira  Louriley Reis dos Santos 

Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Luziete Alves da Cunha Moraes 

Rita Cássia Soares Pinto  Maisa Ribeiro de Assis 

Selma Teixeira Matos de Souza  Vera Lúcia Maria de Araújo 

     

06/mai 

Altair Rodrigues de Souza  

07/mai 

Fátimo Nunes Siqueira 

Dinah Ribeiro Rodrigues  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 

Jeie Darque Braz de Moraes  Isabela Brito Lisboa 

Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos  Maurício Dellafina 

Maria Dolores Aragão Primcka  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 

Regis Lisboa Rodrigues  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 

     

08/mai 

Adilson Cézar da Silva   

11/mai 

Celson Célio de Amorim 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva   David Ruelis 

Douglas Vinícius Costa e Silva de Jesus  Fabiano Ferreira da Silva 

Eliane Pereira Pires  Nivaldo Franchini 

Jorge Elias dos Santos  Otávio Gonçalves de Souza 

Wendel Lacerda de Oliveira  Rita de Cássia Borges Nohama Nunes 

 

12/mai 

Anselmo Noronha de Oliveira  

13/mai 

Cleide Vargas de Castilho 

Herdelice Cruz do Nascimento  Luiz Mauro Pereira Senna 

Katia Cilene Silva Santos  Manoela Vital Rodrigues 

Ricardo Borges da Silva Campos  Roney Cezar Miranda de Carvalho 

Saturnino Armando Ojeda  Selma Dias Martins 

Vânia Brito Guimarães de Almeida  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

 

14/mai 

Erinaldo de Souza Miranda  

15/mai 

Amauri José Elias 

Jamil Aloide de Souza  Carlos Renato Leite Salema 

Lucy Jesus dos Santos  Lucas Gabriel Gomes Peixoto  

Ronaldo Alves Correa  Paulo César Teixeira 

Sônia Cristina de Souza Almeida  Rita Cássia Soares Pinto 

Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza  Selma Teixeira Matos de Souza 

     

18/mai 

Benedito José de Magalhães  

19/mai 

Altair Rodrigues de Souza 

Cleomar Cristina Dalexandre  Dinah Ribeiro Rodrigues 

Douglas Cardoso de Oilveira  Jeie Darque Braz de Moraes 

Guilherme Garcia Neto  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 

João de Deus Nunes  Maria Dolores Aragão Primcka 

Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues  Regis Lisboa Rodrigues 
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20/mai 

Fátimo Nunes Siqueira  

21/mai 

Adilson Cézar da Silva  

Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Alexandre Girard Ribeiro da Silva  

Isabela Brito Lisboa  Douglas Vinícius Costa e Silva de Jesus 

Maurício Dellafina  Eliane Pereira Pires 

Rosilene Duarte Sigarini Mendonça  Jorge Elias dos Santos 

Sebastião Rodrigues de Souza Junior  Wendel Lacerda de Oliveira 

     

22/mai 

Ana Paula de França Silva  

25/mai 

Anselmo Noronha de Oliveira 

Celson Célio de Amorim  Herdelice Cruz do Nascimento 

David Ruelis  Katia Cilene Silva Santos 

Fabiano Ferreira da Silva  Ricardo Borges da Silva Campos 

Nivaldo Franchini  Saturnino Armando Ojeda 

Otávio Gonçalves de Souza  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

 

26/mai 

Cleide Vargas de Castilho  

27/mai 

Erinaldo de Souza Miranda 

Luiz Mauro Pereira Senna  Jamil Aloide de Souza 

Manoela Vital Rodrigues  Lucy Jesus dos Santos 

Roney Cezar Miranda de Carvalho  Ronaldo Alves Correa 

Selma Dias Martins  Sônia Cristina de Souza Almeida 

Sirley Pereira Gonçalves Montanha  Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza 

 

28/mai 

Amauri José Elias  

29/mai 

Cleomar Cristina Dalexandre 

Guilherme Garcia Neto  Douglas Cardoso de Oilveira 

Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues  João de Deus Nunes 

Lucas Gabriel Gomes Peixoto   Louriley Reis dos Santos 

Naldo Luiz da Silva  Luziete Alves da Cunha Moraes 

Roosevelt Marcos Barros da Silva  Vera Lúcia Maria de Araújo 

 

Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de Mandados, 

durante o expediente normal do Foro. 

 

Art. 3º - A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria no Diário 

da Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º - A Gestora da Central de Mandados deverá afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais 

de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 

Art. 5º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central de Mandados, 

caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 

Art. 6º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para cumprimento do 

plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica imediatamente escalado o Oficial do dia 

subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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