
mencionado. Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que: “E 

quanto ao ponto – pagamento da indenização –, muito embora sob a ótica 

da seguradora embargante se mostra inaplicável o conceito de doença 

ocupacional para fins de assegurar a reparação desejada, sobretudo por 

enquadrar-se em risco não coberto, tem-se que o acórdão embargado é 

claro ao registrar que, caso de invalidez (total ou parcial) do segurado, o 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a doença ocupacional 

pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no 

contrato de seguro, desde que comprovado por meio de perícia técnica, 

hipótese dos autos. A propósito, o Expert do Juízo foi categórico em 

confirmar a existência do nexo de causalidade da invalidez parcial 

permanente do segurado decorrente do esforço repetitivo (doença 

ocupacional) em grau de 25% (Id 4225170). E considerando que a doença 

ocupacional é também tratada como sendo acidente de trabalho, até 

porque a parte autora obteve o benefício de auxílio-doença acidentário 

(fls. 46/49 – Id 4224769), mostra-se escorreito o quantum fixado na 

sentença hostilizada, no limite da cobertura contratada a título de invalidez 

permanente (R$20.000,00), na forma da proposta de adesão fornecido 

pela própria seguradora embargante (fl. 97 – Id 4224975), sem sofrer 

qualquer gradação, já que inexistente prova envolvendo tanto a 

constatação desta limitação na apólice de seguros, quanto de qualquer 

documento hábil que evidencie que a seguradora prestou a necessária 

informação acerca da possibilidade de graduação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, estando, pois, nítida a violação do art. 54, 

§4º, do CDC.” (ID 34658488– p.4/5) Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. COBERTURA 

SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. 

RECUSA JUSTIFICADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste na obrigação da 

seguradora de indenizar o autor pelo evento doença profissional que 

causou incapacidade parcial para o trabalho. 2. Segundo as instâncias 

ordinárias, a apólice do seguro excluiu da indenização a doença 

profissional, quando geradora de incapacidade parcial. A modificação de 

tal entendimento demandaria a análise de cláusulas contratuais e o 

reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de 

recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 

1550378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

19/11/2019, DJe 12/12/2019) (g.n.) Registre-se que está prejudicada a 

análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 

105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 

DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 4. A análise do dissídio 

jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do 

STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão 

combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares 

ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas 

e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não 

conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.) Dessa 

forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário 

deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a 

admissão recursal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Desa. Maria 

Helena G. Póvoas, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. IX
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VICE PRESIDÊNCIA Recurso Especial interposto nos autos da PETIÇÃO n. 

1007528-90.2020.8.11.0000 Recorrente: LEODIR ANTONIO CADORE 

Recorrido: REJANE SILVA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de petição 

denominada de ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso 

inominado interposto nos autos n. 1000494-64.2018.8.11.0055 (Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra) por LEODIR ANTONIO CADORE (id 

38290477) com fundamento nos artigos 43 da Lei n. 9.099/95, 41 do 

Regimento Interno do TJMT, bem como artigo 1.012, § 4º do CPC. É o 

relatório. Decido. Dispõe o artigo 41, X do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso o seguinte: “Art. 41 - Ao 

Vice-Presidente, que não integrará as Câmaras, além de substituir o 

Presidente nas faltas e impedimentos e suceder-lhe no caso de vaga, 

compete: (...) X - Decretar a suspensão do processo e processar e julgar 

a habilitação incidente, no curso do prazo para a interposição de recurso 

para os Tribunais Superiores, ou durante o processamento destes.” – 

destaquei. Ou seja, somente é possível a concessão de efeito suspensivo 

pela Vice-Presidência nos recursos direcionados para os Tribunais 

Superiores. E ainda, é firme o posicionamento de que os recursos que 

visam a reforma das sentenças proferidas pelos Juizados Especiais 

Cíveis do Estado de Mato Grosso devem ser direcionados para a Turma 

Recursal Única, nos termos do artigo 41, § 1º C/C artigo 43, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Dessa forma, os pedidos de efeito suspensivo relacionados a 

tais recursos devem seguir a mesma sorte, obrigatoriamente submetidos 

ao crivo da Turma Recursal. Dessa forma, nos termos do artigo 932, III do 

CPC, não conheço do efeito suspensivo ante a manifesta 

inadmissibilidade, devendo ser procedidas as baixas devidas, com o 

devido arquivamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 27 

de março de 2020. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça. vi

Diretoria Geral

Portaria Presidência

PORTARIA N. 273/PRES, DE 31 DE MARÇO DE 2020

Estabelece atendimento on line a magistrados e servidores do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, por médicos, psicólogos e fisioterapeutas do 

quadro funcional e credenciados, durante o período de 26 de março a 30 

de abril de 2020.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020, que estabelece medidas de contenção ao novo coronavírus – 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO que o trabalho dos profissionais da área de saúde, 

como um todo, se torna de extrema importância nesse período de 

isolamento social;

 CONSIDERANDO que, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, os 

Psicólogos e Fisioterapeutas credenciados são regulamentados por meio 

do Provimento n. 08/2020/CM, de 18.02.2020,

 RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o atendimento, on line, de magistrados e servidores, 

por médicos, psicólogos e fisioterapeutas do quadro funcional e/ou 

credenciados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período 

de 26 de março a 30 de abril de 2020.

Art. 2º O atendimento pelos profissionais se dará por videochamada ou 

por ligações de telefone móvel, das 9h às 19h, nos dias úteis, em sistema 

de revezamento, devendo o Gestor-Geral da Comarca organizar a escala 

de horários com respectivos números telefônicos.

Art. 3º Os atendimentos prestados on line ocorrerão dentro das 

respectivas competências/formação e área de atuação dos profissionais 

de que trata o art. 1º desta Portaria.

 Art. 4º O Programa Bem Viver deverá monitorar, em conjunto com o 

Gestor-Geral das Comarca s, os trabalhos realizados por esses 

profissionais.

Parágrafo único. O monitoramento dos médicos pertencentes ao quadro 

de servidores do Tribunal de Justiça e do Fórum da Capital deverá ser 

efetuado pela Coordenadoria de Recursos Humanos.

Art. 5º O Programa Bem Viver e a Coordenadoria de Recursos Humanos 

deverão, semanalmente, apresentar os relatórios de produtividade desses 

profissionais à Diretoria-Geral, encaminhando-os ao e-mail : 

diretoria.geral@tjmt.jus.br.

 Art. 6º Eventuais omissões desta Portaria serão dirimidas pelo Presidente 
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do Tribunal de Justiça.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 26 de março 

de 2020.

 (assinado digitalmente)

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Portaria Conjunta

PORTARIA CONJUNTA N. 271 - PRES/CGJ , DE 30 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a expansão do projeto-piloto implantado por meio do 

Provimento n. 48/2019-CGJ para a segundo grau de jurisdição deste 

Tribunal de Justiça, regulamentando o encaminhamento dos alvarás de 

soltura e mandados de prisão aos estabelecimentos prisionais de Cuiabá e 

Várzea Grande por meio eletrônico (malote digital e e-mail institucional) 

para o seu devido cumprimento.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e o CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO , no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e em 

conformidade com a decisão prolatada no Pedido de Providências n. 

2/2013 (CIA n. 0046025-74.2012.8.11.0000);

RESOLVEM:

Art. 1º Dispor sobre a expansão do projeto-piloto implantado por meio do 

Provimento n. 48/2019-CGJ para a segundo grau de jurisdição deste 

Tribunalde Justiça, regulamentando o encaminhamento dos alvarás de 

soltura e mandados de prisão aos estabelecimentos prisionais de Cuiabá e 

Várzea Grande por meio eletrônico para o seu devido cumprimento, nos 

termos desta Portaria Conjunta.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, ao segundo grau de jurisdição do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as disposições contidas no 

Provimento n. 48/2019-CGJ, de 9 de dezembro de 2019, devendo os 

alvarás de soltura ser expedidos pelo BNMP 2.0 ou sistema nacional que o 

substitua, e encaminhados, preferencialmente, por Malote Digital, aos 

estabelecimentos prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, a partir de 

01/04/2020.

Parágrafo único. Excepcionalmente e devidamente justificado, poderá o 

encaminhamento do alvará ser realizado por e-mail funcional, desde que 

expressamente autorizado pelo magistrado.

Art. 3º O encaminhamento dos alvarás de soltura e mandados de prisão 

no segundo grau de jurisdição deste Tribunal será expandido para as 

demais unidades prisionais deste Estado, conforme for realizada a 

ampliação deste projeto-piloto para as demais comarcas do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Presidente do Tribunal de Justiça

(documento assinado digitalmente)

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

Corregedor-Geral da Justiça

(documento assinado digitalmente)

Decisão do Presidente

Processo: CIA n. 0046025-74.2012.8.11.0000.

Assunto: Pedido de Providências n. 2/2013 – Portaria Conjunta – PRES 

CGJ – 2º Grau – Alvará de Soltura – Malote Digital.

Vistos.

Trata-se de pedido de providências que alberga o Ofício-Circular n. 

1.275/2012, remetido pelo Supervisor do Departamento de Monitoramento 

e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 

Medidas Socioeducativas-DMF, recebido neste Tribunal de Justiça no dia 7 

de maio de 2012, informando esta Corregedoria-Geral acerca da 

possibilidade de utilização do “Malote Digital para a expedição e envio de 

mandados de prisão e alvarás de soltura entre unidades do Poder 

Judiciário e órgãos externos”.

Nos autos fora juntada a Resolução 251/2018-CNJ e o Guia rápido do 

TJSP acerca do BNMP 2.0, encaminhando-se o processo ao DAPI para 

continuidade quanto as providências de soltura dos réus mediante o 

malote digital e, também, para se manifestar acerca da viabilidade de 

integração da base de dados do BNMP 2.0 com o PJe e sistemas deste 

Tribunal de Justiça e sua utilização como plataforma única para 

efetivamente monitorar as prisões, registrando-se mandados de prisão e 

outros documentos.

 No mais, se determinou também que se aguardasse a realização da 

reunião com o GMF, Secretaria de Administração Penitenciária e 

Secretaria de Inteligência da SESP, deliberada no CIA n. 

054384-71.2016.811.0000 para tratamento também desta matéria.

 Em análise deste processo o Dr. Otávio Vinícius Affi Peixoto, Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça, ponderou (andamento 304):

Ressalte-se que na reunião realizada nesta Corregedoria restou 

deliberado que os alvarás de soltura deverão ser cumpridos, 

obrigatoriamente, por meio eletrônico (malote-digital, e-mail institucional 

etc.), em comunicação encaminhada à unidade prisional, ou, não sendo 

possível, por intermédio de oficial de justiça, após justificada 

impossibilidade dos meios eletrônicos.

Neste particular, convém destacarmos que no Cia n. 

0054384-71.2016.811.0000 foi determinado a publicação de provimento de 

expansão do projeto piloto da 9ª Vara Criminal de Cuiabá para todas as 

unidades criminais de Cuiabá e Várzea Grande, com vistas a 

desburocratizar o cumprimento dos alvarás de soltura e as comunicações 

em geral do judiciário com os estabelecimentos penais, regulamentando-se 

o encaminhamento dos alvarás de soltura, mandados de prisão, requisição 

de presos e comunicações em geral por meio eletrônico.

Outrossim, importante se asseverar que neste feito foi juntada a cópia 

deste Provimento, sendo convencionado, ainda, pelo DAPI, que o malote 

digital poderia ser utilizado para enviar os mandados de prisão e alvarás 

de soltura, destacando a disponibilização de módulo do sistema SIAP para 

que as unidades prisionais realizem as checagens dos presos ao se 

efetivar o cumprimento da ordem de soltura.

No expediente de CIA n. 0068346-59.2019.8.11.0000, contendo o ofício n. 

1/2019CDPPP/OAB/MT, subscrito pelo Presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, e Presidente da sua 

Comissão de Direito Penal e Processo Penal, com sugestão de alteração 

da CNGC para possibilitar o cumprimento de alvarás de soltura com a 

utilização do sistema de Malote Digital, o Desembargador Presidente deste 

Egrégio Tribunal de Justiça determinou a juntada daquele expediente neste 

presente pedido de providência, conforme cópia de fl. 308.

Logo, cabe se destacar que a demanda solicitada quanto ao cumprimento 

do alvará de soltura por malote digital, já se encontra consolidada para o 

primeiro grau, como Projeto Piloto para as Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, nos termos do Provimento 48/2019-CGJ.

Assim sendo, cabe se destacar a viabilidade de ampliação deste 

Provimento n. 48/2019-CGJ para o Segundo Grau de Jurisdição, com 

eventual publicação de Portaria Conjunta desta Corregedoria com a 

Presidência deste Tribunal para se efetivar os cumprimentos por alvará de 

soltura por meio eletrônico (malote digital) também no Segundo Grau.

Nesse sentido, sugiro a aprovação da anexa minuta de portaria conjunta 

dispondo sobre a expansão do projeto piloto do provimento n. 

48/2019-CGJ para o encaminhamento dos alvarás de soltura, mandados 

de prisão, requisição de presos e comunicações em geral aos 

estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital) e dando outras 

providências, para o Segundo Grau de Jurisdição.

Em apreciação do parecer acima, o Corregedor-Geral da Justiça 

manifestou-se nos seguintes termos (andamento 306):

Aprovo, por seus próprios fundamentos, a manifestação do Juiz Auxiliar 

da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, acerca 

da necessidade de a expansão do projeto-piloto implantado por meio do 

Provimento n. 48/2019-CGJ para o segundo grau de jurisdição deste 

Tribunal de Justiça, regulamentando o encaminhamento dos alvarás de 

soltura e mandados de prisão aos estabelecimentos penais de Cuiabá e 

Várzea Grande por meio eletrônico (malote digital e e-mail institucional) 

para o seu devido cumprimento.

Instada, a Coordenadoria Judiciária deste Tribunal de Justiça 

manifestou-se, sugerindo o seguinte (andamento 309):

Visando a celeridade processual, segurança jurídica e redução de custos 

com diligências, esta Coordenadoria Judiciária corrobora com a 

manifestação do Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça - Dr. 

Otávio Vinícius Affi Peixoto a fim de se efetivar os cumprimentos de alvará 

de soltura, mandado de prisão, requisição de presos e comunicações em 

geral aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital).

Desta forma, em consonância com o magistrado, sugiro a publicação de 

Portaria Conjunta da Corregedoria-Geral de Justiça com a Presidência 

deste Tribunal de Justiça para a ampliação do Provimento n° 48/2019-CGJ 

no âmbito do 2° Grau de Jurisdição.

Desta feita, evitando tautologia desnecessária, ACOLHO, por seus 

próprios fundamentos, a manifestação do Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Otávio Vinícius Affi Peixoto, acerca da 
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